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CODUL DE CONDUITĂ PRIVIND MULTILINGVISMUL 
 

DECIZIA BIROULUI 
 

DIN 16 IUNIE 20141 
 
 
BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, 
 
- având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 24 

și 342, 
 
- având în vedere Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a 

regimului lingvistic al Comunității Economice Europene,  
 
- având în vedere Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în special articolul 

25 alineatul (2), articolul 64 alineatul (1), articolul 73, articolul 154 alineatul (2) și articolele 
156, 158, 159, 169, 193, 194 și 195, 

 
- având în vedere Acordul interinstituțional din 16 octombrie 2003 privind o mai bună 

legiferare2, 
 
- având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei din 

13 iunie 2007 privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie, în special punctul 
40; 

 
- având în vedere decizia Biroului din 11 martie 2003 privind acordarea de asistență juridică 

Parlamentului European și membrilor săi: „Ridicarea ștachetei”, 
 
- având în vedere decizia Biroului din 12 decembrie 2011 privind asigurarea 

multilingvismului complet în interpretare prin utilizarea eficientă a resurselor - execuția 
bugetului Parlamentului European pentru exercițiul 2012, 

 
- având în vedere decizia Biroului din 3 mai 2004 referitoare la Normele privind deplasările 

delegațiilor comisiilor parlamentare în afara celor trei locuri de desfășurare a activității 
Parlamentului European, în special articolul 6; 

 
- având în vedere decizia Conferinței președinților din 10 martie 2011 referitoare la 

Dispozițiile de executare privind activitatea delegațiilor, în special articolul 6; 
 
- având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 10 septembrie 2013 referitoare la 

servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului European3, 
 
- având în vedere Decizia Parlamentului European din 24 octombrie 2007 privind modificarea 

articolului 173 și introducerea articolului 173a în Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European2 si Decizia Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 privind 

                                                 
1 Prezentul cod de conduită înlocuiește Codul de conduită din 17 Noiembrie 2008. 
2 JO C 321, 31.12.2003, p. 1. 
3 P7_TA-PROV(2013)0347. 
4 JO C 263 E, 16.10.2008, p. 409 
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modificarea articolelor 181 și 182 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European privind stenogramele și înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor (în prezent 
articolele 194 și 195 din Regulamentul de procedură);  

 
- având în vedere Acordul-cadru de cooperare din 15 martie 2006 încheiat cu Ombudsmanul 

European, 
 
- având în vedere modalitățile practice administrative convenite la 26 iulie 2011 între 

Parlamentul European și Consiliul pentru punerea în aplicare a articolului 294 alineatul (4) 
din TFUE în cazul acordurilor în prima lectură, 

 
- având în vedere acordul de cooperare din 5 februarie 2014 încheiat între Parlament, 

Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European, 
 
întrucât: 
 
(1) În Rezoluția sa din 1 iunie 2006 referitoare la estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 

2007, Parlamentul considera că multilingvismul reprezintă o condiție sine qua non pentru 
instituție și membrii săi, însă recunoștea costurile mari pe care le implica păstrarea unei 
vaste structuri de traducere și interpretare. În Rezoluția sa din 5 septembrie 2006 referitoare 
la Raportul special nr. 5/2005 al Curții de Conturi privind costurile de interpretare suportate 
de Parlament, Comisie și Consiliu și Rezoluția sa din 10 iulie 2007 privind Raportul special 
nr. 9/2006 al Curții de Conturi privind costurile de traducere suportate de Comisie, 
Parlament și Consiliu, Parlamentul considera că multilingvismul permite cetățenilor să-și 
exercite dreptul de control democratic și că serviciile lingvistice ajută instituțiile UE să 
rămână deschise și transparente și saluta cu satisfacție calitatea înaltă a serviciilor 
lingvistice. În Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la estimarea bugetului de venituri 
și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2013, Parlamentul s-a 
pronunțat în apărarea principiului multilingvismului și a subliniat caracterul unic al 
Parlamentului în ceea ce privește nevoile de traducere și interpretare, evidențiind, în același 
timp, importanța cooperării interinstituționale în acest domeniu. 

 
(2) Documentele produse de Parlament ar trebui să fie de cea mai înaltă calitate posibilă. Ar 

trebui să se acorde o atenție deosebită calității atunci când Parlamentul acționează ca 
legiuitor, în conformitate cu cerințele din Acordul interinstituțional privind o mai bună 
legiferare. 

 
(3) Pentru a menține înalta calitate a serviciilor lingvistice ale Parlamentului, indispensabilă 

pentru a garanta pe deplin dreptul deputaților de a se exprima în limba dorită, toți utilizatorii 
trebuie să respecte cu scrupulozitate obligațiile instituite în prezentul cod atunci când fac 
apel la serviciile lingvistice. 

 
(4) Aplicarea pe termen lung a multilingvismului integral este condiționată de conștientizarea de 

către utilizatorii serviciilor lingvistice a costurilor de furnizare a unor astfel de servicii și, 
prin urmare, a responsabilității lor pentru o folosire optimă și eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor a acestor servicii.  

 
(5) În perioada de tranziție imediat următoare unei extinderi, în care resursele lingvistice sunt 

limitate, se impun măsuri speciale de repartizare a acestor resurse, 
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
 

 

Articolul 1 

Dispoziții generale 

 
(1) Drepturile deputaților în materie lingvistică sunt reglementate de Regulamentul de 

procedură al Parlamentului European. Aceste drepturi sunt garantate pe baza principiilor 
care guvernează „multilingvismul integral eficient din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”. Prezentul cod de conduită stabilește modalitățile de aplicare și, în special, 
prioritățile care trebuie respectate în cazul în care resursele lingvistice nu sunt suficiente 
pentru a permite furnizarea tuturor serviciilor solicitate. 

 
(2) În cadrul Parlamentului European, serviciile lingvistice sunt gestionate pe baza principiilor 

care guvernează „multilingvismul integral eficient din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”. Astfel, este respectat întru totul dreptul deputaților de a folosi în Parlament 
limba oficială dorită, în conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European. Resursele destinate multilingvismului sunt controlate prin administrarea acestora 
pe baza nevoilor reale ale utilizatorilor, prin măsuri de sensibilizare a utilizatorilor cu privire 
la responsabilitățile lor și printr-o planificare mai bună a cererilor de servicii lingvistice. 

 
(3) Proiectul de calendar al perioadelor de sesiune prezentat Conferinței președinților ia în 

calcul, pe cât posibil, constrângerile „multilingvismului integral eficient din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” privind activitatea organelor oficiale ale instituției. 

 
(4) Serviciile de interpretare și de traducere sunt disponibile utilizatorilor și categoriilor de 

documente enumerate la articolele 2 și 13. În lipsa unei autorizări exprese și excepționale 
din partea Biroului, aceste servicii nu pot fi puse nici la dispoziția deputaților cu titlu 
individual, nici la dispoziția organismelor externe. Finalizarea din punct de vedere juridic și 
lingvistic este disponibilă categoriilor de documente enumerate la articolul 11. 

 
(5) Gestionarea resurselor lingvistice este organizată în jurul unui sistem de schimb de 

informații între utilizatori și serviciile lingvistice. Utilizatorii își determină și își actualizează 
permanent nevoile lingvistice cu ajutorul unui „profil lingvistic de interpretare” și al unor 
previziuni trimestriale ale cererilor de traducere, menite să faciliteze gestionarea pe termen 
mediu și lung a resurselor lingvistice. Utilizatorii comunică serviciilor lingvistice nevoile lor 
reale în termenele stabilite în prezentul cod de conduită. Serviciile lingvistice îi informează 
pe utilizatori cu privire la cazurile de insuficiență a resurselor. 

 
(6) Întrucât utilizatorii au competențele necesare pentru definirea nevoilor lor lingvistice, 

prestatorului de servicii îi revine responsabilitatea de a lua măsurile și deciziile 
organizatorice necesare pentru asigurarea serviciilor solicitate. 

 
(7) Reuniunile grupurilor politice sunt reglementate de „Normele privind reuniunile grupurilor 

politice”. În cazul în care resursele lingvistice nu permit furnizarea tuturor serviciilor 
solicitate de grupuri, se aplică modalitățile stabilite în prezentul cod de conduită. 

 
 

PARTEA I 
INTERPRETAREA 
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Articolul 2 

Ordinea de prioritate pentru interpretare 

 
(1) Interpretarea este rezervată utilizatorilor în următoarea ordine de prioritate: 
 
 (a) ședința plenară; 
 (b) reuniunile politice prioritare, ca de exemplu reuniunile Președintelui, ale organelor 

de conducere a Parlamentului (astfel cum sunt definite în titlul I capitolul 3 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului) și ale comitetelor de conciliere; 

 (c) (i) comisiile parlamentare, delegațiile parlamentare și trilogurile: în perioadele 
dedicate lucrărilor comisiilor, comisiile parlamentare, delegațiile și trilogurile au 
prioritate față de toți ceilalți utilizatori, cu excepția celor menționați la literele (a) și 
(b); 

  (ii) grupurile politice: în perioadele de sesiune și perioadele destinate lucrărilor 
grupurilor politice, acestea din urmă au prioritate față de toți ceilalți utilizatori, cu 
excepția celor menționați la literele (a) și (b); 

 (d) reuniunile comune dintre Parlamentul European și parlamentele naționale din UE; 
 (e) conferințele de presă, acțiunile instituționale de informare a mass-mediei, inclusiv 

seminariile; alte acțiuni de comunicare instituționale; 
 (f) celelalte organe oficiale autorizate de Birou și de Conferința președinților; 
 (g) anumite evenimente administrative (probe de concurs, seminarii, adunări generale 

ale personalului etc.). 
 

Interpretarea este rezervată, în principiu, reuniunilor organelor parlamentare. Interpretarea în 
cadrul reuniunilor administrative se poate asigura doar cu autorizarea prealabilă a 
Secretarului General, pe baza unei cereri motivate corespunzător din partea utilizatorului și a 
unui aviz tehnic privind disponibilitatea resurselor emis de Direcția Generală Interpretare și 
Conferințe, cu scopul de a aloca reuniunii respective un interval orar care nu este ocupat de 
un număr mare de reuniuni parlamentare. 

 
(2) De asemenea, Parlamentul European asigură servicii de interpretare pentru Adunarea 

Parlamentară Paritară ACP-UE (în conformitate cu Protocolul 1 la Acordul de la Cotonou), 
Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneeană, Adunarea Parlamentară Euro-
Latinoamericană și reuniunile parlamentare mixte (în conformitate cu normele în vigoare), 
precum și pentru Ombudsmanul European (în conformitate cu Acordul-cadru de cooperare 
din 15 martie 2006). 

 
(3) În plus, Parlamentul oferă servicii de interpretare altor instituții europene, precum și 

Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European în temeiul acordului de 
cooperare din 5 februarie 2014. 

 
 

Articolul 3 

Sistemul de interpretare 

 
Serviciile de interpretare pentru toți utilizatorii menționați la articolul 2 alineatele (1) și (2) sunt 
oferite în exclusivitate de Direcția Generală Interpretare și Conferințe. 
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Interpretarea simultană este asigurată conform unui sistem mixt, care poate recurge la toate 
sistemele general recunoscute de interpretare, în funcție de nevoile lingvistice reale și de 
disponibilitatea interpreților. 
 
 
 

Articolul 4 

Regimul lingvistic al reuniunilor din locurile de desfășurare a activității 

 
(1) Cu excepția ședințelor plenare, pentru reuniunile organizate în locurile de desfășurare a 

activității, toți utilizatorii stabilesc, la constituirea reuniunii, un profil lingvistic de 
interpretare pe care îl actualizează permanent, în funcție de nevoile reale ale deputaților care 
compun organul respectiv. Administrarea profilului este de competența secretariatului 
organului, de comun acord cu președinția acestuia. Profilul se actualizează regulat, în 
conformitate cu limbile solicitate și utilizate efectiv, de comun acord între Direcția Generală 
Interpretare și Conferințe și secretariatul organului parlamentar, pe baza rapoartelor 
menționate la articolul 15. Secretariatul fiecărei comisii și delegații desemnează o singură 
persoană de contact ca punct de contact unic pentru Direcția Generală Interpretare și 
Conferințe, care, la rândul ei, desemnează o singură persoană de contact pentru fiecare 
comisie și delegație. 

 
(2) Reuniunile se organizează cu limbile active și pasive prevăzute în profilul lingvistic de 

interpretare. Dacă se prevede că participarea deputaților și a invitaților oficiali la o anumită 
reuniune permite renunțarea la o limbă, secretariatul organului respectiv informează Direcția 
Generală Interpretare și Conferințe. 

 
 

Articolul 5 

Regimul lingvistic al reuniunilor din afara locurilor de desfășurare a activității 

 
Comisiile și delegațiile parlamentare 
(1) Regimul lingvistic se stabilește în conformitate cu articolul 158 alineatele (3) și (4) din 

Regulamentul de procedură, în funcție de confirmările prealabile de participare trimise de 
deputați cel mai târziu joi, în cea de a doua săptămână dinaintea reuniunii respective.  

 
(2) Pentru misiunile care se desfășoară în săptămânile rezervate activităților parlamentare 

externe, interpretarea activă este oferită în cel mult cinci limbi dintre cele prevăzute în 
profilul lingvistic al comisiei sau al delegației. 
Interpretarea pasivă în limbile prevăzute în profilul lingvistic al comisiei sau al delegației 
poate fi asigurată dacă acest lucru nu presupune o creștere a numărului de cabine și/sau de 
interpreți. În situații excepționale, Biroul poate acorda permisiunea pentru interpretarea în 
mai mult de cinci limbi, în limita resurselor bugetare și a interpreților disponibili5. 

 
(3) Pentru misiunile realizate în afara săptămânilor rezervate activităților parlamentare externe, 

se asigură un regim lingvistic limitat, care poate include servicii de interpretare în cel mult o 
limbă dintre cele prevăzute în profilul lingvistic al comisiei sau al delegației. 
 

Grupurile politice 

                                                 
5 Utilizatorii ar trebui să prezinte o cerere motivată corespunzător pe baza căreia Direcția Generală Interpretare și 
Conferințe emite un aviz tehnic. 
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(4) Interpretarea activă se asigură în maximum 60% din limbile profilului lingvistic de 
interpretare al grupului, cu cel mult șapte limbi active. 
Interpretarea pasivă în limbile reprezentate în grup poate fi asigurată dacă acest lucru nu 
presupune o creștere a numărului de cabine și/sau de interpreți. 
Dacă limba țării-gazdă nu face parte din profilul lingvistic de interpretare al grupului, se 
poate asigura, de asemenea, interpretarea pasivă și activă în limba respectivă. 
În situații excepționale, Biroul poate acorda o derogare de la normele prevăzute la primul și 
la al doilea paragraf. În aceste cazuri, Biroul poate solicita grupului să participe la 
cheltuielile pe care le presupune derogarea. 

 
 

Articolul 6 

Programarea, coordonarea și tratarea cererilor pentru reuniunile cu interpretare 

 
(1) Cu cel puțin trei luni înainte, Direcțiile Generale Politici Interne și Politici Externe și 

secretarii generali ai grupurilor politice prezintă Direcției Generale Interpretare și Conferințe 
un calendar provizoriu al reuniunilor lor, asigurându-se împreună cu aceasta din urmă că 
reuniunile sunt uniform repartizate în toate intervalele orare ale săptămânii de lucru. 
Calendarul indică orarul și locul reuniunilor și, în măsura posibilului, limbile solicitate. 

 
(2) Unitatea responsabilă pentru calendar a Direcției Generale Politici Interne și a Direcției 

Generale Politici Externe, pe de o parte, și secretarii generali ai grupurilor politice, pe de altă 
parte, iau măsurile necesare pentru coordonarea solicitărilor utilizatorilor respectivi. 

 
(3) Direcția Generală Interpretare și Conferințe tratează cererile de interpretare și modificările 

acestora în ordine cronologică, ținând seama de ordinea de prioritate prevăzută la articolul 2 
alineatul (1). 

 
(4) Direcția Generală Interpretare și Conferințe asigură coordonarea necesară în cazul în care un 

utilizator depune o cerere pentru o reuniune cu interpretare într-un interval orar rezervat în 
mod normal unui alt utilizator. Cu toate acestea, dacă este cazul, obținerea acordului 
autorităților politice cu privire la abaterea de la calendarul parlamentar cade în sarcina 
utilizatorului. 

 
(5) În cazul unor cereri concurente cu același grad de prioritate sau în cazurile de forță majoră 

avute în vedere la articolul 8 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) litera (a), problema îi este 
prezentată Secretarului General pentru autorizare prealabilă, pe baza unei cereri motivate 
corespunzător a utilizatorului și a unui aviz tehnic emis de Direcția Generală Interpretare și 
Conferințe6. 

 
 

Articolul 7 

Principii de programare 

 
(1) Cu excepția săptămânii în care au loc ședințe plenare și în funcție de disponibilitatea 

resurselor umane, nu se organizează în niciun caz mai mult de 16 reuniuni paralele cu 
interpretare pe zi7. Respectând acest plafon, se aplică următoarele limite: 

                                                 
6 Direcția Generală Interpretare și Conferințe poate propune alte intervale orare disponibile apropiate de intervalul orar 
solicitat pentru a asigura o mai bună coordonare a reuniunilor, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1). 

7 Pe baza a două intervale orare pe zi. 
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- cel mult 5 reuniuni pot acoperi până la 23 de limbi oficiale (dintre care una, și anume 
ședința plenară, poate acoperi toate limbile oficiale); 

- alte 4 reuniuni pot acoperi până la 16 limbi oficiale8;  
- alte 5 reuniuni pot acoperi până la 12 limbi oficiale; iar 
- alte 2 reuniuni pot acoperi până la 6 limbi oficiale. 
Acoperirea limbilor neoficiale este asigurată doar în cazul în care sunt disponibile resursele 
corespunzătoare, cererile pentru astfel de limbi fiind tratate de Direcția Generală Interpretare 
și Conferințe în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b). 
 

(2)  Comisiile își organizează reuniunile în săptămânile dedicate activității comisiilor, alegând 
dintre următoarele intervale orare: 
- intervalul A: de luni la prânz până marți după-amiază (maxim 3 jumătăți de zi) și 
- intervalul B: de miercuri la prânz până joi după-amiază (maxim 4 jumătăți de zi). 
 În după-mesele de marți și miercuri din săptămânile dedicate activității comisiilor sunt 
rezervate 5 intervale orare pentru triloguri și 11 intervale orare pentru reuniunile comisiilor 
sau 4 intervale orare pentru triloguri, în cazul în care au loc 12 reuniuni ale comisiilor, în 
timp ce reuniunile delegațiilor sunt programate, în principiu, în intervalele orare de joi după-
amiază. 
 

(3) Durata standard a unei reuniuni este de trei ore și jumătate pe jumătate de zi, cu excepția 
reuniunilor utilizatorilor menționați la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b). 
Orice depășire a duratei standard a unei reuniuni necesită autorizarea prealabilă a 
Secretarului General, pe baza unei cereri motivate corespunzător de către utilizator și a unui 
aviz tehnic al Direcției Generale Interpretare și Conferințe. 
 

(4) Nu se poate da curs cererilor spontane de prelungire a reuniunilor. 
 

 
Articolul 8 

Termene-limită pentru depunerea și anularea cererilor pentru reuniuni cu interpretare și acoperire 

lingvistică 

 
 
Reuniunile din locurile de desfășurare a activității 

 
(1)  Pentru reuniunile care urmează să aibă loc în locurile de desfășurare a activității, se aplică 

următoarele termene:  
 
  (a) Cererile privind reuniunile 

 
  Cu excepția cazurilor de forță majoră, toate cererile privind 

- o reuniune suplimentară9; 

  - amânarea unei reuniuni sau 
  - schimbarea locului de desfășurare a reuniunii  

sunt depuse cu cel puțin 3 săptămâni înainte de data prevăzută pentru reuniunea în cauză.  
  Aceste cereri sunt tratate în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 6. 
                                                 
8 În funcție de disponibilitatea resurselor, numărul limbilor oficiale acoperite în cadrul acestor reuniuni poate crește, fără 

autorizare prealabilă, până la cel mult 18.  
9 Nu sunt considerate drept reuniuni suplimentare reuniunile acoperite de echipe de interpreți puse la dispoziția 
grupurilor în perioadele de sesiune, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Normele privind reuniunile 
grupurilor politice. 
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  (b) Cererile privind acoperirea lingvistică 

 
Cererile pentru acoperirea unei limbi oficiale suplimentare sunt depuse cu cel puțin 3 
săptămâni înainte de data prevăzută pentru reuniunea în cauză. După depășirea acestui 
termen, se dă curs unei astfel de cereri numai dacă resursele o permit. 
În cazul în care o cerere pentru acoperirea unei limbi oficiale suplimentare implică anularea 
altei limbi, Direcția Generală Interpretare și Conferințe informează utilizatorul cu privire la 
eventualele costuri suplimentare pe le implică înlocuirea unei limbi cu alta.  
 
Cererile pentru acoperirea unei limbi neoficiale sunt depuse cu cel puțin 4 săptămâni înainte 
de data prevăzută pentru reuniunea în cauză. După depășirea acestui termen, se dă curs unei 
astfel de cereri numai dacă resursele o permit. 
 
Ultimul termen de depunere a cererilor de acoperire a unor limbi suplimentare (fără a avea 
garanția disponibilității resurselor), precum și pentru confirmarea cererilor deja formulate 
este ora 12.00 din joia săptămânii dinaintea reuniunii în cauză.  
 
După depășirea acestui termen, cererile suplimentare pot fi aprobate numai dacă un alt 
utilizator, aflat în același loc, se hotărăște să renunțe la echipa de interpreți care lucrează în 
limba respectivă pentru o reuniune organizată în același interval orar. 

 
  (c) Anularea 
 

Orice anulare a unei reuniuni sau a unei limbi este notificată Direcției Generale Interpretare 
și Conferințe în cel mai scurt timp posibil, în principiu cu cel puțin 3 săptămâni înainte de 
data prevăzută pentru reuniunea în cauză și, în orice caz, cel târziu la ora 12.00 în joia din 
săptămâna dinaintea reuniunii. Ora anulării servește drept bază pentru calculul eventualelor 
costuri suportate, acestea fiind luate în considerare de Direcția Generală Interpretare și 
Conferințe la redactarea rapoartelor menționate la articolul 15.  

 
 
Reuniunile din afara locurilor de desfășurare a activității 

 
(2)  Pentru reuniunile care urmează să aibă loc în afara locurilor de desfășurare a activității, se 

aplică următoarele termene:  
  

(a) Cererile privind reuniunile 

 
Cu excepția cazurilor de forță majoră, toate cererile privind  
- o reuniune suplimentară10; 
- amânarea unei reuniuni sau  
- schimbarea locului de desfășurare a reuniunii 
 sunt depuse cu cel puțin 6 săptămâni înainte de data prevăzută pentru reuniunea în cauză. 
Aceste cereri sunt tratate în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 6. 

 
  (b) Cererile privind acoperirea lingvistică 

                                                 
10 Nu sunt considerate drept reuniuni suplimentare reuniunile acoperite de echipe de interpreți puse la dispoziția 

grupurilor în timpul perioadelor de sesiune, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din normele privind reuniunile 
grupurilor politice. 
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Sub rezerva articolului 5, cererile pentru acoperirea unei limbi suplimentare sunt depuse cu 
cel puțin 6 săptămâni înainte de data prevăzută pentru reuniunea în cauză. După depășirea 
acestui termen, se dă curs unei astfel de cereri numai dacă resursele o permit. 

 
În cazul în care o cerere pentru o limbă suplimentară implică anularea altei limbi, Direcția 
Generală Interpretare și Conferințe informează utilizatorul cu privire la eventualele costuri 
suplimentare pe care le implică înlocuirea unei limbi cu alta.  

 
Ultimul termen de depunere a cererilor de acoperire a unor limbi suplimentare (fără a avea 
garanția disponibilității resurselor), precum și pentru confirmarea cererilor deja formulate, 
este ora 12.00 din joia celei de a doua săptămâni dinaintea reuniunii în cauză.  

 
După depășirea acestui termen, cererile suplimentare pot fi aprobate numai dacă un alt 
utilizator, aflat în același loc, se hotărăște să renunțe la echipa de interpreți care lucrează în 
limba respectivă pentru o reuniune organizată în același interval orar. 

 
(c) Anularea 
 
Orice anulare a unei reuniuni sau a unei limbi este notificată Direcției Generale Interpretare 
și Conferințe în cel mai scurt timp posibil, în principiu cu cel puțin 6 săptămâni înainte de 
data prevăzută pentru reuniunea în cauză și, în orice caz, cel târziu la ora 12.00 în joia din 
cea de a doua săptămână dinaintea reuniunii. Ora anulării servește drept bază pentru calculul 
eventualelor costuri suportate, acestea fiind luate în considerare de Direcția Generală 
Interpretare și Conferințe la redactarea rapoartelor menționate la articolul 15.  

 
 

PARTEA II 
FINALIZAREA DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC ȘI LINGVISTIC ȘI TRADUCEREA 

 
 

Articolul 9 

Depunere și planificare pentru serviciile de traducere și serviciile juridico-lingvistice 

 
(1) Toate cererile de traducere se depun prin intermediul sistemului informatic intern. 

Concomitent, textul original al documentului de tradus este introdus de serviciul solicitant în 
sistemul de fișiere „Epades”, în resursa rezervată serviciului respectiv și în fișierul 
corespunzător. Textul original respectă modelele și normele tipografice în vigoare, are o 
calitate lingvistică și de redactare corespunzătoare și conține toate referințele necesare, 
pentru a evita efectuarea unor traduceri duble și pentru a asigura coerența și calitatea textului 
tradus. 

 
(2) Pe baza programelor lor de activitate, secretariatele comisiilor, inclusiv departamentele 

tematice, informează trimestrial serviciile de traducere și serviciile juridico-lingvistice cu 
privire la volumul de muncă prevăzut. În cazul în care se prevăd texte extrem de lungi și/sau 
serii de amendamente extrem de voluminoase, toate părțile implicate sunt imediat avertizate. 

 
(3) De asemenea, serviciile de traducere și serviciile juridico-lingvistice avertizează imediat 

secretariatele comisiilor și departamentele tematice în cazul în care estimează că le va fi 
dificil să respecte termenul-limită. 
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Articolul 10 

Termene-limită și termene de traducere 

 
(1) Textele destinate examinării în comisiile sau delegațiile parlamentare sunt depuse de către 

secretariatul comisiei sau al delegației prin intermediul sistemului informatic intern, cu cel 
puțin 10 zile lucrătoare înainte de reuniunea în cauză. 
În cazul în care termenul de 10 zile lucrătoare (care include o zi lucrătoare pentru Direcția 
pentru acte legislative) a fost respectat, textele traduse se pun la dispoziție în format 
electronic cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de reuniunea în cauză. Textele sunt apoi 
tipărite și distribuite în cursul reuniunii. 
 

(2) Rapoartele finale adoptate de comisiile parlamentare pot fi incluse pe ordinea de zi a unei 
perioade de sesiune dacă au fost prezentate pentru depunere, iar în cazul rapoartelor 
legislative finale și al amendamentelor la Regulamentul de procedură pentru a fi finalizate 
de Direcția pentru acte legislative, cel târziu: 
(a) cu o lună înainte de perioada de sesiune corespunzătoare în cazul rapoartelor 

legislative în primă lectură (COD); 
(b) vinerea din cea de a patra săptămână dinaintea perioadei de sesiune corespunzătoare 

în cazul rapoartelor legislative adoptate în procedura de consultare sau aprobare 
(CNS, NLE, APP) și al rapoartelor din proprie inițiativă (INL, INI); 

(c) vinerea din cea de a treia săptămână lucrătoare dinaintea perioadei de sesiune 
corespunzătoare în cazul celorlalte rapoarte. 

În cazul în care aceste termene au fost respectate, rapoartele se pun la dispoziția grupurilor, 
în toate limbile oficiale, pană vineri, ora 12.00, din cea de a doua săptămână dinaintea 
perioadei de sesiune. Cu toate acestea, rapoartele legislative în primă lectură (COD) se pun 
la dispoziție în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea lor prin intermediul sistemului 
informatic intern. 
Rapoartele finale vor fi prezentate Direcției pentru acte legislative spre finalizare cât mai 
curând posibil după adoptarea lor în comisie și, în principiu, cel târziu în termen de 2 zile 
lucrătoare de la adoptarea lor. 
 

(3) Dacă, în conformitate cu articolul 73 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, se ajunge 
la un acord cu Consiliul în cadrul procedurii legislative ordinare, textul convenit este trimis 
serviciilor Parlamentului pentru a fi tradus cu un termen-limită de 10 zile lucrătoare. În 
cazuri urgente, se poate aplica un termen-limită mai scurt, având în vedere calendarul 
legislativ convenit între instituții. 
 

(4) Pentru întrebări se prevăd următoarele termene de traducere: 
(a) întrebări cu solicitare de răspuns scris: 5 zile lucrătoare; 
(b) întrebări prioritare cu solicitare de răspuns scris: 3 zile lucrătoare; 
(c) întrebări pentru timpul afectat întrebărilor: 1 zi lucrătoare. 
 

(5) Pentru toate celelalte texte, cu excepția documentelor pentru Președinte, organele de 
conducere a Parlamentului, comitetele de conciliere sau Secretarul General, se aplică un 
termen general de traducere de minimum 10 zile lucrătoare. 

 
(6) Președintele poate acorda o derogare în ceea ce privește termenele-limită la care se face 

referire la alineatele (1) și (2) în cazul textelor urgente din cauza termenelor-limită impuse 
de tratate sau a priorităților stabilite de Conferința președinților, având în vedere calendarele 
legislative convenite între instituții. 
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(7) Termenele-limită prevăzute la prezentul articol pot fi prelungite, de comun acord cu 

secretariatul comisiei în cauză, pentru texte extrem de lungi și serii de amendamente extrem 
de voluminoase sau pentru texte pentru care s-a acordat o derogare în temeiul articolului 14 
alineatul (2). 

 
(8) Pentru documentele grupurilor care urmează să fie examinate în ședință plenară, termenul de 

depunere este stabilit de Conferința președinților în ordinea de zi, acesta fiind în general 
miercuri la ora 12.00 în săptămâna dinaintea perioadei de sesiune.  
După depășirea acestui termen nu se mai admit modificări în textele depuse de grupuri. 
În momentul depunerii, un text prezentat în numele unui grup trebuie să poarte semnătura a 
cel puțin unuia dintre deputații care îl depun. 
 

(9) Deputații pot solicita traducerea unor extrase din stenogramele ședințelor plenare în limba 
oficială dorită. Fiecare deputat are dreptul să solicite traducerea a maximum 30 de pagini pe 
an. Acest drept este strict personal și netransferabil și nu poate fi reportat de la un an la altul. 
Termenele de traducere pentru extrase sunt, în principiu, de minimum 10 zile lucrătoare 
pentru fiecare combinație de limbi asigurată. 
Și alte organe oficiale ale instituției pot solicita traducerea unor extrase din stenograme, în 
special în cazul în care trebuie să se ia măsuri în urma uneia sau a mai multor intervenții. 
 

(10) Textele Președintelui, ale organelor de conducere a Parlamentului, ale comitetelor de 
conciliere sau ale Secretarului General, precum și textele pentru care s-a hotărât aplicarea 
procedurii de urgență în conformitate cu articolul 154 alineatul (2) sau care au fost depuse în 
conformitate cu articolele 105 și 106 în cazul termenelor reduse sau al procedurii de urgență 
se traduc imediat ce resursele permit acest lucru, ținându-se seama de ordinea de prioritate 
prevăzută la articolul 13 și de termenul-limită solicitat. 

 
 

Articolul 11 

Ordinea de prioritate pentru finalizarea din punct de vedere juridic și lingvistic 

 
(1) Următoarele categorii de documente sunt finalizate de Direcția pentru acte legislative în 

ordinea de prioritate indicată: 
(a) acorduri convenite cu Consiliul în cadrul procedurii legislative ordinare; 
(b) rapoarte legislative ale comisiilor parlamentare și amendamente la acestea; 
(c) proiecte de rapoarte legislative ale comisiilor parlamentare și amendamente la 

acestea; 
(d) avize legislative ale comisiilor parlamentare și amendamente la acestea; 
(e)  proiecte de avize legislative ale comisiilor parlamentare și amendamente la acestea. 
În ceea ce privește textele menționate la literele (b)-(e), fac obiectul finalizării doar părțile 
de text care pot fi supuse ulterior la vot în ședință plenară , justificările și expunerile de 
motive fiind excluse. 
 

(2) Direcția pentru acte legislative urmărește activitatea comisiilor parlamentare și asigură, la 
cerere, consultanță și asistență deputaților și secretariatelor comisiilor cu privire la 
redactarea textelor parlamentare și legislative menționate la alineatul (1). 

 
(3) Celelalte texte, care nu sunt menționate la alineatul (1), pot fi finalizate de Direcția pentru 

acte legislative în măsura în care resursele permit acest lucru. 
 



PE422.618/BUR 12/14  

 
Articolul 12 

Prezentarea și returnarea textelor supuse finalizării 

 
(1) Înainte de a fi trimise spre traducere, toate textele provenite de la comisiile parlamentare 

care fac obiectul finalizării din punct de vedere juridic și lingvistic sunt prezentate Direcției 
pentru acte legislative prin intermediul sistemului ITER. 

 
(2) În principiu, Direcția pentru acte legislative finalizează textele în termen de o zi lucrătoare 

de la primirea lor, cu excepția textelor convenite în sensul articolului 73 alineatul (5) din 
Regulamentul de procedură. 
Modificările care nu sunt de natură tehnică aduse unui text adoptat în comisie pot fi 
efectuate de către Direcția pentru acte legislative doar cu acordul secretariatului comisiei și 
sub responsabilitatea președintelui comisiei. 
Textul finalizat și modificat de Direcția pentru acte legislative și convenit cu secretariatul 
comisiei parlamentare înlocuiește textul trimis inițial de comisie pentru traducere sau pentru 
crearea versiunilor ulterioare. O copie electronică a acestui text este trimisă în mod automat 
secretariatului comisiei în cauză („copy-back”). 
 

(3) Pentru a permite Direcției pentru acte legislative să realizeze finalizarea în termen de o zi 
lucrătoare, secretariatele comisiilor se asigură că persoana desemnată responsabilă pentru 
textul respectiv (sau un înlocuitor competent din secretariatul în cauză) este disponibilă să 
răspundă la orice întrebare referitoare la text în perioada în cauză. 

 
(4) Termenul-limită prevăzut la prezentul articol poate fi prelungit, de comun acord cu 

secretariatul comisiei în cauză, în cazul unor texte extrem de lungi și al unor serii de 
amendamente extrem de voluminoase, a unei concentrări excepționale a volumului de 
muncă sau în situațiile care permit un termen mai lung. 

 
(5) Dacă, în conformitate cu articolul 73 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, se ajunge 

la un acord cu Consiliul în cadrul procedurii legislative ordinare, Direcția pentru acte 
legislative finalizează textul în termen de șase săptămâni de la primirea traducerilor de la 
serviciile de traducere ale Parlamentului sau Consiliului, în conformitate cu punctul 40 din 
Declarația comună din 13 iunie 2007 privind aspectele practice în cadrul procedurii de 
codecizie și cu modalitățile practice administrative din 26 iulie 2011 pentru punerea în 
aplicare a articolului 294 alineatul (4) din TFUE în cazul acordurilor în prima lectură. 

 
(6) Pentru finalizarea textelor menționate la articolul 11 alineatul (3), termenele vor fi convenite 

de la caz la caz cu fiecare serviciu solicitant. 
 

 
Articolul 13 

Ordinea de prioritate pentru traducere 

 
(1) Următoarele categorii de documente sunt traduse de Direcția Generală Traduceri în ordinea 

de prioritate indicată: 
(a) documente supuse la vot în ședință plenară: 

- textele convenite în conformitate cu articolul 73 alineatul (5) din Regulamentul 
de procedură, 

- rapoarte legislative și amendamente la acestea; 
- rapoarte fără caracter legislativ și amendamente la acestea; 
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- propuneri de rezoluție și amendamente la acestea; 
(b) documente ale Președintelui, ale organelor de conducere a Parlamentului, ale 

comitetelor de conciliere sau ale Secretarului General; 
(c) documente destinate examinării în comisie și care pot fi supuse la vot în ședință 

plenară: proiecte de raport, amendamente, proiecte de aviz, avize definitive, proiecte 
de propuneri de rezoluție; 

(d) alte documente destinate examinării în comisie: documente de lucru, note de sinteză. 
Pentru toate aceste categorii de documente se garantează cele mai înalte standarde de calitate 
posibile. 
 

(2) Serviciile de traducere sunt disponibile, de asemenea, pentru următorii utilizatori: 
(a) delegațiile parlamentare (în două limbi oficiale alese de delegație); 
(b) departamentele tematice și serviciile de cercetare; 
(c) grupurile politice (pentru documente legate direct de activitatea parlamentară - 

fiecare grup poate, de asemenea, să solicite traducerea unor documente urgente, în 
limita a 15 pagini pentru fiecare grup pe săptămână); 

(d) celelalte organe oficiale autorizate de Birou și de Conferința președinților; 
(e) deputații, în special în cazul întrebărilor cu solicitare de răspuns scris și al altor texte 

direct legate de activitatea parlamentară; 
(f) Secretariatul General, pentru necesitățile administrative și de comunicare. 
 

(3) De asemenea, Parlamentul European asigură servicii de traducere pentru Adunarea 
Parlamentară Paritară ACP-UE (în conformitate cu Protocolul 1 la Acordul de la Cotonou), 
Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneeană și Adunarea Parlamentară Euro-
Latinoamericană (în conformitate cu normele în vigoare), precum și pentru Ombudsmanul 
European (în conformitate cu Acordul-cadru de cooperare din 15 martie 2006). 

 
(4) În plus, Parlamentul poate oferi servicii de traducere Comitetului Regiunilor și Comitetului 

Economic și Social European în temeiul acordului de cooperare din 5 februarie 2014. 
 

 
Articolul 14 

Lungimea textelor depuse în vederea traducerii 

 
(1) Textelor depuse în vederea traducerii li se aplică următoarele limite maxime: 
 

(a) Expuneri de motive și   7 pagini pentru un raport fără caracter legislativ 
 documente de lucru pregătitoare:  6 pagini pentru un raport legislativ 
       3 pagini pentru un aviz legislativ; 
(b) Proiecte de propuneri de rezoluție:  4 pagini, incluzând considerentele, 
       dar excluzând referirile; 
(c) „Sugestiile” din avizele fără caracter 
 legislativ:     1 pagină; 
(d) Justificările amendamentelor:  500 de caractere; 
(e) Notele de sinteză:    5 pagini. 
 
Se consideră că o pagină înseamnă un corp de text de 1 500 de caractere (fără spații). 

 
(2) Comisiile parlamentare le pot acorda raportorilor lor o derogare de la limitele prevăzute la 

alineatul (1), cu condiția să nu depășească o rezervă anuală de 45 pagini. În prealabil, 
derogarea este adusă la cunoștința Conferinței președinților de comisie, pentru a se asigura că 
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este în conformitate cu rezerva alocată. După ce comisia își epuizează rezerva anuală, orice 
derogare ulterioară necesită autorizarea Biroului. 

 
 

PARTEA III 
DISPOZIȚII FINALE 

 
 

Articolul 15 

Sensibilizarea utilizatorilor și a serviciilor lingvistice cu privire la responsabilitățile lor 

 
(1) La fiecare 6 luni, serviciile de interpretare și serviciile de traducere îi informează pe utilizatori 

atât cu privire la costurile pe care le implică cererile lor de servicii lingvistice, cât și la măsura 
în care a fost respectat codul de conduită. 

 
(2) La sfârșitul fiecărei reuniuni, șeful echipei de interpreți îi prezintă directorului Direcției 

Generale Interpretare și Conferințe, de comun acord cu secretariatul reuniunii, o listă a 
serviciilor de interpretare solicitate, dar nefolosite. O copie a acestei liste se transmite 
secretariatului reuniunii respective. Secretariatul reuniunii ia act de ora la care reuniunea s-a 
încheiat efectiv și o notifică imediat Direcției Generale Interpretare și Conferințe. 

 
(3) În plus, serviciile de interpretare și serviciile de traducere întocmesc fiecare un raport privind 

utilizarea serviciilor lingvistice și îl prezintă Biroului. Acest raport cuprinde o analiză a 
serviciilor lingvistice prestate raportate la cererile formulate de către utilizatori și a costurilor 
pe care le implică prestarea acestor servicii. 

 
 

Articolul 16 

Măsuri tranzitorii în urma extinderii 

 
În așteptarea momentului în care resursele vor permite asigurarea unor servicii complete în noile 
limbi, se pot stabili măsuri tranzitorii de repartizare a resurselor de interpretare și de traducere, 
având în vedere disponibilitatea resurselor. 
 
 

Articolul 17 

Intrarea în vigoare 

 
Prezenta decizie, astfel cum a fost modificată, intră în vigoare la 1 iulie 2014. Ea înlocuiește Codul 
de conduită din 17 noiembrie 2008. 


