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MONIKIELISYYTTÄ KOSKEVAT MENETTELYSÄÄNNÖT 
PUHEMIEHISTÖ HYVÄKSYNYT 

 
17. MARRASKUUTA 20081 

 
 
Puhemiehistö, joka 
 
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 21, 290 ja 314 artiklan, 
 
– ottaa huomioon Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 

vuonna 1958 annetun asetuksen N:o 1, sellaisena kuin se on muutettuna eri 
liittymissopimuksilla ja neuvoston asetuksilla N:o 930/20042 ja N:o 920/20053, 

 
– ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen ja erityisesti sen 41 artiklan 5 kohdan, 

57 artiklan 1 kohdan, 134 artiklan 2 kohdan, 136, 138 ja 139 artiklan sekä 150 artiklan 
6 kohdan, 

 
– ottaa huomioon 16. lokakuuta 2003 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen paremmasta 

lainsäädännöstä4, 
 
– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2001, 11. syyskuuta 2002, 2. heinäkuuta 2003 ja 19. huhtikuuta 

2004 tekemänsä unionin laajentumisen valmistelua koskevaan Euroopan parlamentin 
monivuotiseen ohjelmaan liittyvät päätökset, 

 
– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2003 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentille ja sen 

jäsenille tarjottavista lainsäädännän tukipalveluista: toimielimen uudet apuvälineet ("Raising 
the Game"), 

 
– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 5. syyskuuta 20065 ja 10. heinäkuuta 20076 antamat 

päätöslauselmat, 
 
– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 24. lokakuuta 2007 tekemän päätöksen Euroopan 

parlamentin työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan 
muuttamisesta ja keskustelujen audiovisuaalista tallennetta koskevan 173 a artiklan 
lisäämisestä7, 

 
– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen kanssa 15. maaliskuuta 2006 tehdyn 

yhteistyöpuitesopimuksen, 
 
– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen lausunnon, 
 
– ottaa huomioon valiokuntien puheenjohtajakokouksen lausunnon, 
                                                 
1 Näillä menettelysäännöillä kumotaan ja korvataan 4. syyskuuta 2006 hyväksytyt menettelysäännöt. 
2 Neuvoston asetus (EY) N:o 930/2004, annettu 1 päivänä toukokuuta 2004, väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä, jotka 

koskevat Euroopan unionin toimielinten säädösten laatimista maltan kielellä. 
3 Neuvoston asetus (EY) N:o 920/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä 

kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 ja Euroopan 
atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 
muuttamisesta ja näitä asetuksia koskevista käyttöön otettavista väliaikaisista toimenpiteistä. 

4 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1. 
5 EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 67. 
6 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 121. 
7 EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 409. 
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– ottaa huomioon valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen lausunnon, 
 
 
katsoo seuraavaa: 
 
(1) Monivuotisen ohjelman mukaan vain nk. hallittu täydellinen monikielisyys mahdollistaa 

sekä monikielisyyden kustannusten pitämisen hyväksyttävissä budjettirajoissa että 
parlamentin jäsenten ja kansalaisten tasa-arvon kunnioittamisen. 

 
(2) Euroopan parlamentti totesi 14. toukokuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa 

ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 aikovansa 
kehittää edelleen hallitun monikielisyyden käsitettä ja kehotti puhemiehistöä esittämään 
konkreettisia ehdotuksia, joilla varmistetaan resurssien mahdollisimman hyvä käyttö ja 
kunnioitetaan samalla kaikkien kielten tasavertaisuutta. Parlamentti katsoi 1. kesäkuuta 2006 
antamassaan päätöslauselmassa ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista 
varainhoitovuodeksi 2007, että monikielisyys on ehdoton edellytys toimielimelle ja sen 
jäsenille, mutta tunnusti mittavien käännös- ja tulkkauspalvelujen ylläpitoon liittyvät suuret 
kustannukset. Parlamentti huomautti 5. syyskuuta 2006 ja 10. heinäkuuta 2007 antamissaan 
päätöslauselmissa, että monikielisyys takaa kansalaisten oikeuden demokraattiseen 
valvontaan ja että kielipalvelut edistävät EU:n toimielinten säilymistä avoimina ja 
läpinäkyvinä Euroopan kansalaisille, sekä piti myönteisenä kielipalvelujen laadukkuutta. 

 
(3) Euroopan parlamentin tuottamien asiakirjojen olisi oltava mahdollisimman laadukkaita. 

Laatuun olisi kiinnitettävä erityistä huomiota parlamentin toimiessa lainsäätäjänä 
paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti. 

 
(4) Jotta Euroopan parlamentin jäsenille voidaan turvata täysin heidän oikeutensa ilmaista 

itseään haluamallaan kielellä, parlamentin kielipalvelujen laadukkuus on säilytettävä. Tämä 
on mahdollista vain, jos kaikki kielipalvelujen käyttäjät noudattavat tarkkaan näitä 
menettelysääntöjä palveluja käyttäessään. 

 
(5) Täydellisen monikielisyyden kestävä soveltaminen edellyttää, että kielipalvelujen käyttäjät 

tiedostavat täysin palvelujen tarjoamisen kustannukset ja tästä johtuvan vastuunsa käyttää 
niitä optimaalisesti. 

 
(6) laajentumista seuraavan siirtymäkauden ajan, jolloin kielipalvelujen kysyntää ei pystytä 

täysin tyydyttämään, on sovittava resurssien jakamisesta, 
 
 

ON HYVÄKSYNYT SEURAAVAT MENETTELYSÄÄNNÖT: 
 
 
1 artikla: Yleiset määräykset 
 
1. Parlamentin jäsenten oikeuksista kielipalveluihin määrätään Euroopan parlamentin 

työjärjestyksessä. Näistä oikeuksista huolehditaan nk. hallitun täydellisen monikielisyyden 
periaatteen mukaisesti. Käsillä olevissa menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteen 
soveltamisen yksityiskohdat ja erityisesti tärkeysjärjestys tapauksissa, joissa resurssit eivät 
riitä kaikkien pyyntöjen täyttämiseen. 

 
2. Euroopan parlamentti tarjoaa kielipalveluita hallitun täydellisen monikielisyyden periaatteen 

mukaisesti. Niinpä parlamentin jäsenille työjärjestyksen mukaisesti kuuluvaa oikeutta 
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käyttää puheenvuoroja haluamallaan virallisella kielellä kunnioitetaan täysin. 
Monikielisyyden käyttöön annettavia resursseja hoidetaan käyttäjien todellisten tarpeiden 
perusteella, lisäämällä käyttäjien vastuuta ja parantamalla kielipalvelupyyntöjen 
suunnittelua. 

 
3. Puheenjohtajakokoukselle toimitettavassa alustavassa istuntokalenterissa on otettava 

mahdollisuuksien mukaan huomioon rajoitukset, joita hallittu täydellinen monikielisyys 
asettaa toimielimen virallisten elinten työlle. 

 
4. Tulkkauspalvelut on varattu 2 artiklassa tarkoitetuille käyttäjille ja käännöspalvelut 

13 artiklassa tarkoitetuille asiakirjoille. Niitä ei tarjota yksittäisille jäsenille eikä 
ulkopuolisille yhteisöille ilman puhemiehistön nimenomaista ja poikkeuksellista lupaa. 
Tarkistamispalvelut on varattu 11 artiklassa tarkoitetuille asiakirjoille. 

 
5. Kielipalveluita hoidetaan käyttäjien ja kielipalveluyksiköiden tietojenvaihtojärjestelmän 

välityksellä. Käyttäjät määrittävät ja ajantasaistavat kielipalvelutarpeensa 
nk. tulkkausprofiilissa ja neljännesvuosittaisessa käännöspalvelujen tarvearviossa, joilla 
pyritään helpottamaan kielipalveluiden keskipitkän ja pitkän aikavälin hallintoa. Käyttäjät 
ilmoittavat kieliyksiköille todelliset tarpeensa näissä menettelysäännöissä vahvistetussa 
määräajassa. Kieliyksiköt tiedottavat käyttäjille mahdollisesta resurssipulasta. 

 
6. Käyttäjät voivat siis itse määritellä kielipalvelutarpeensa, ja palvelut tarjoava yksikkö 

huolehtii aiheellisista järjestelyistä ja päätöksistä pyydettyjen palveluiden tarjoamiseksi. 
 
7. Poliittisten ryhmien kokouksiin sovelletaan poliittisten ryhmien kokouksia koskevia 

hallinnollisia sääntöjä. Jos resurssit eivät riitä kaikkien pyydettyjen palvelujen tarjoamiseen 
ryhmille, sovelletaan näissä menettelysäännöissä vahvistettuja järjestelyitä. 

 
 

TULKKAUSPALVELUT 
 
 
2 artikla: Tärkeysjärjestys 
 
1. Tulkkausta tarjotaan käyttäjille seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 
 
 a. täysistunto; 
 b. tärkeimmät poliittiset kokoukset, kuten puhemiehen, parlamentin elinten (sellaisina 

kuin ne ovat määriteltyinä työjärjestyksen osan 1 luvussa 3) ja sovittelukomitean 
kokoukset; 

 c. valiokunnat, 
  valtuuskunnat (valiokunta- ja valtuuskuntaviikoilla valiokunnilla ja valtuuskunnilla 

on etusija muihin käyttäjiin nähden, lukuun ottamatta a ja b alakohdassa mainittuja 
käyttäjiä), 

  poliittiset ryhmät (istuntoviikoilla ja poliittisten ryhmien kokousviikoilla ryhmillä on 
etusija muihin käyttäjiin nähden, lukuun ottamatta a ja b alakohdassa mainittuja 
käyttäjiä); 

 d. lehdistötilaisuudet, viestimille suunnatut tiedotustoimet ja seminaarit; toimielimen 
muut tiedotustilaisuudet; 
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 e. muut viralliset elimet, joille puhemiehistö ja puheenjohtajakokous ovat myöntäneet 
luvan; 

 f. tietyt hallinnolliset tilaisuudet (kilpailujen koetilaisuudet, seminaarit, koko 
henkilöstön kokoukset jne.). 

 
Tulkkauspalvelut on varattu pääasiassa parlamentin elinten kokouksille. Hallinnollisten 
kokousten tulkkaus voidaan järjestää vain pääsihteerin ennakkoluvalla käyttäjän esittämän 
perustellun pyynnön perusteella ja tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosaston annettua 
teknisen lausunnon resurssien saatavuudesta, jotta kokous voidaan sijoittaa ajankohtaan, 
jolloin ei ole samaan aikaa suurta määrää parlamentin elinten kokouksia. 

 
2. Euroopan parlamentti huolehtii tulkkauksesta myös AKT:n ja EU:n yhteisessä 

parlamentaarisessa edustajakokouksessa (Cotonoun sopimuksen pöytäkirjan 1 mukaisesti), 
Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisessa edustajakokouksessa, EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa, yhteisissä parlamentaarisissa 
kokouksissa (voimassa olevien sääntöjen mukaisesti) ja Euroopan oikeusasiamiehen sitä 
tarvitessa (15. maaliskuuta 2006 tehdyn yhteistyöpuitesopimuksen mukaisesti). 

 
3. Parlamentti voi lisäksi tarjota tulkkauspalveluja muille unionin toimielimille (osana 

toimielinten yhteistyötä). 
 
 
3 artikla: Tulkkausjärjestelmä 
 
Tulkkauksesta kaikkia 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen käyttäjiä varten huolehtii 
yksinomaan tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto. 
 
Simultaanitulkkauksessa käytetään sekajärjestelmää, jossa voidaan turvautua kaikkiin yleisesti 
tunnustettuihin tulkkausjärjestelmiin todellisten kielitarpeiden ja tulkkien saatavuuden mukaisesti8. 
 
 
4 artikla: Toimipaikoissa pidettävien kokousten kielijärjestelyt 
 
1. Kaikkien käyttäjien, täysistuntoa lukuun ottamatta, on järjestäytyessään laadittava ja 

pidettävä ajan tasalla toimipaikoissa pidettäviä kokouksia koskeva tulkkausprofiili, joka 
perustuu asianomaiseen elimeen kuuluvien parlamentin jäsenten todellisiin tarpeisiin. 
Profiilia hallinnoi kyseisen elimen sihteeristö yhteistyössä elimen puheenjohtajan kanssa. 
Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto ja asianomaisen parlamentin elimen sihteeristö 
päivittävät säännöllisesti yhteistoiminnassa ja 15 artiklassa tarkoitettujen raporttien pohjalta 
profiiliin sisällytettyjä tarvittavia kieliä, jotta ne vastaisivat tosiasiallisesti käytettyjä kieliä. 

 
2. Kokouksiin järjestetään tulkkaus profiiliin sisällytetyillä aktiivisilla ja passiivisilla kielillä. 

Jos ennakkoarviot tiettyyn kokoukseen osallistuvista jäsenistä ja virallisista vieraista antavat 
mahdollisuuden yhden kielen tulkkaamatta jättämiseen, asianomaisen elimen sihteeristön on 
annettava asia tiedoksi tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastolle. 

 
 

                                                 
8 Kokonaisarvio laaditaan meneillään olevan vaalikauden lopulla. Arviossa otetaan erityisesti huomioon tekniikan 

kehitys, ja se kattaa tulkkausjärjestelmän sekä etätulkkauksen näkymät. 
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5 artikla: Toimipaikkojen ulkopuolella pidettävien kokousten kielijärjestelyt 
 
1. Parlamentin valiokunnat ja valtuuskunnat 

 Kielijärjestelyt vahvistetaan työjärjestyksen 138 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti siten, että 
jäsenet vahvistavat kokoukseen osallistumisensa viimeistään kokousta edeltävän toisen 
viikon torstaina. Aktiivinen tulkkaus järjestetään enintään viidellä 
valiokunnan/valtuuskunnan profiilin kielistä. 
Passiivinen tulkkaus valiokunnan/valtuuskunnan profiiliin sisältyvillä kielillä voidaan 
järjestää, ellei se edellytä tulkkauskoppien ja/tai tulkkien lukumäärän lisäämistä. 
Puhemiehistö voi poikkeusolosuhteissa myöntää luvan tulkkaukseen yli viidellä kielellä 
käytettävissä olevien määrärahojen ja tulkkien saatavuuden rajoissa9. 

 
2. Poliittiset ryhmät 

Aktiivinen tulkkaus järjestetään enintään 60 prosentilla ryhmän tulkkausprofiilin kielistä; 
aktiivisia kieliä voi olla enintään seitsemän. 
Passiivinen tulkkaus ryhmässä edustettuina olevilla kielillä voidaan järjestää, ellei se 
edellytä tulkkauskoppien ja/tai tulkkien lukumäärän lisäämistä. 
Jos kokouksen isäntämaan kieli ei sisälly ryhmän tulkkausprofiiliin, lisäksi voidaan järjestää 
passiivinen tai aktiivinen tulkkaus tällä kielellä. 
Puhemiehistö voi poikkeusolosuhteissa myöntää poikkeuksen ensimmäisen ja toisen 
alakohdan säännöistä. Tällöin se voi pyytää ryhmää osallistumaan poikkeuksesta johtuviin 
kustannuksiin. 

 
 
6 artikla: Kokousten suunnittelu sekä tulkattavia kokouksia koskevien pyyntöjen 
koordinointi ja käsittely 
 
1. Sisäasioiden ja ulkoasioiden pääosastot ja poliittisten ryhmien pääsihteerit esittävät 

alustavan kokousaikataulunsa tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastolle viimeistään 
kolme kuukautta etukäteen ja huolehtivat yhteistyössä tulkkaus- ja konferenssitoiminnan 
pääosaston kanssa siitä, että kokoukset jakautuvat tasaisesti eri ajankohtiin työviikon aikana. 
Aikataulussa ilmoitetaan kokousajat ja -paikat ja, mikäli mahdollista, pyydetyt kielet. 

 
2. Sisäasioiden ja ulkoasioiden pääosastojen aikatauluyksikkö ja poliittisten ryhmien 

pääsihteerit toteuttavat tarvittavat toimet käyttäjiensä pyyntöjen koordinoimiseksi. 
 
3. Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto käsittelee tulkkauspyynnöt ja niihin tehdyt 

muutokset aikajärjestyksessä ja ottaen huomioon 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
tärkeysjärjestyksen. 

 
4. Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto huolehtii koordinoinnista, jos käyttäjä pyytää 

tulkkausta kokoukseen aikana, joka yleensä on varattu toiselle käyttäjälle. On kuitenkin 
käyttäjän tehtävä hankkia tarvittaessa poliittisten päättäjien suostumus poikkeamiselle 
parlamentin kokouskalenterista. 

 

                                                 
9 Käyttäjien on esitettävä perusteltu pyyntö, jonka perusteella tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto antaa 

teknisen lausunnon. 
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5. Jos esitetään kilpailevia pyyntöjä, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä samalla tasolla, tai jos 
kyseessä on 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
ylivoimainen este, asia annetaan pääsihteerin käsiteltäväksi ja ennakolta hyväksyttäväksi 
käyttäjän esittämän perustellun pyynnön ja tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosaston 
teknisen lausunnon perusteella10. 

 
 
7 artikla: Suunnittelun periaatteet 
 
1. Jos henkilöresursseja on käytettävissä ja kokoukset ovat vakiopituisia, yhtä aikaa voidaan 

järjestään enintään 18 tulkattavaa kokousta, toimipaikkojen ulkopuolella pidettävät 
kokoukset mukaan lukien11. Mainitun enimmäismäärän rajoissa sovelletaan seuraavia 
rajoituksia: 
– enintään 5 kokouksessa voi olla 21 virallisen kielen tulkkaus (joista yhdessä, nimittäin 

täysistunnossa, voi olla kaikkien virallisten kielten tulkkaus) 
– lisäksi enintään 4 kokouksessa voi olla 16 virallisen kielen tulkkaus12 
– lisäksi enintään 5 kokouksessa voi olla 12 virallisen kielen tulkkaus ja 
– lisäksi enintään 4 kokouksessa voi olla 6 virallisen kielen tulkkaus. 
Muiden kuin EU:n virallisten kielten tulkkaus tarjotaan vain, jos asianomaisia resursseja on 
käytettävissä, ja tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto käsittelee pyynnöt 8 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti. 
Jos samaan aikaa järjestetään jo 18 kokousta, niiden lisäksi järjestettävään kokoukseen 
tarvitaan pääsihteerin ennakkolupa. Pääsihteeri käsittelee asian saatuaan käyttäjän esittämän 
perustellun pyynnön ja tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosaston teknisen lausunnon. 
 

2. Kokouksen vakiopituus on kolme ja puoli tuntia puolta päivää kohden, josta poikkeuksena 
ovat 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen käyttäjien kokoukset. 
Jos kokouksen pituus ylittää vakion, sen järjestämiseen tarvitaan pääsihteerin ennakkolupa. 
Pääsihteeri käsittelee asian saatuaan käyttäjän esittämän perustellun pyynnön ja tulkkaus- ja 
konferenssitoiminnan pääosaston teknisen lausunnon. 
 

3. Paikalla esitettäviä pyyntöjä kokouksen keston pidentämisestä ei voida hyväksyä. 
 

 
8 artikla: Määräajat tulkkausta tai kielivalikoimaa koskevien kokouspyyntöjen esittämiselle 
ja peruuttamiselle 
 
1. Kokoukset toimipaikoissa 
 
a) Kokouksia koskevat pyynnöt 
Jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä, kaikki pyynnöt, jotka koskevat 
– ylimääräistä kokousta13 

– kokouksen siirtämistä tai 
– kokouspaikan vaihtamista, 
on esitettävä viimeistään kolme viikkoa ennen suunniteltua kokouspäivää. 
Pyynnöt käsitellään 6 artiklassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti. 
 
                                                 
10 Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto voi ehdottaa muita vapaita kokousaikoja pyydetyn kokousajan tienoilta 

kokousten porrastamiseksi 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
11 Laskentaperusteena on kaksi ajankohtaa päivää kohti. 
12 Jos resursseja on käytettävissä, näiden kokousten kielivalikoimaa voidaan laajentaa enintään 18 viralliseen kieleen. 
13 Ylimääräisiksi kokouksiksi ei katsota kokouksia, joissa on poliittisten ryhmien kokouksia koskevien hallinnollisten 

määräysten 5 artiklan 1 kohdan nojalla ryhmän käyttöön asetettu tulkkiryhmät täysistuntojen aikana. 
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b) Kielivalikoimaa koskevat pyynnöt 
Pyynnöt ylimääräisen virallisen kielen tulkkauksesta on esitettävä viimeistään kolme viikkoa ennen 
suunniteltua kokouspäivää. Tätä myöhemmin esitetyt pyynnöt täytetään vain, jos resursseja on 
käytettävissä. 
Jos ylimääräisen virallisen kielen tulkkaus edellyttää toisen kielen tulkkauksen perumista, tulkkaus- 
ja konferenssitoiminnan pääosasto ilmoittaa käyttäjälle yhden kielen korvaamisesta toisella 
mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset. 
Muun kuin EU-kielen tulkkauspyynnöt on esitettävä viimeistään neljä viikkoa ennen suunniteltua 
kokouspäivää. Tätä myöhemmin esitetyt pyynnöt täytetään vain, jos resursseja on käytettävissä. 
Viimeinen määräaika ylimääräisten kielten tulkkausta koskevien pyyntöjen esittämiselle (ilman että 
resurssien saatavuutta voidaan taata) sekä jo esitettyjen pyyntöjen vahvistamiselle on kokousta 
edeltävän viikon torstaina klo 12.00. 
Tätä myöhemmin esitettyjä pyyntöjä ei hyväksytä, ellei toinen käyttäjä luovu kyseisestä kielestä 
vastaavasta tulkkiryhmästä samana ajankohtana ja samassa kokouspaikassa. 
 
c) Peruutukset 

Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastolle on aina ilmoitettava kokouksen tai kielen 
peruuttamisesta viipymättä, mahdollisuuksien mukaan vähintään kolme viikkoa ennen suunniteltua 
kokouspäivää ja viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina klo 12.00. Peruuttamisajankohtaa 
käytetään perustana laskettaessa aiheutuneita kustannuksia, jotka tulkkaus- ja konferenssitoiminnan 
pääosasto ottaa huomioon 15 artiklan mukaista raporttia laatiessaan. 
 
2. Kokoukset toimipaikkojen ulkopuolella 

 
a) Kokouksia koskevat pyynnöt 
Jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä, kaikki pyynnöt, jotka koskevat 
– ylimääräistä kokousta14 
– kokouksen siirtämistä tai  
– kokouspaikan vaihtamista, 
on esitettävä viimeistään kuusi viikkoa ennen suunniteltua kokouspäivää. 
Pyynnöt käsitellään 6 artiklassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti. 
 
b) Kieliä koskevat pyynnöt 
Pyynnöt ylimääräisen kielen tulkkauksesta on esitettävä viimeistään kuusi viikkoa ennen 
suunniteltua kokouspäivää. Tätä myöhemmin esitetyt pyynnöt täytetään vain, jos resursseja on 
käytettävissä. 
 
Jos ylimääräisen kielen tulkkaus edellyttää toisen kielen tulkkauksen perumista, tulkkaus- ja 
konferenssitoiminnan pääosasto ilmoittaa käyttäjälle yhden kielen korvaamisesta toisella 
mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset. 
Viimeinen määräaika ylimääräisten kielten tulkkausta koskevien pyyntöjen esittämiselle (ilman että 
resurssien saatavuutta voidaan taata) sekä jo esitettyjen pyyntöjen vahvistamiselle on kokousta 
edeltävän toisen viikon torstaina klo 12.00. 
 
Tätä myöhemmin esitettyjä pyyntöjä ei hyväksytä, ellei toinen käyttäjä luovu kyseisestä kielestä 
vastaavasta tulkkiryhmästä samana ajankohtana ja samassa kokouspaikassa. 
 
c) Peruutukset 
Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastolle on aina ilmoitettava kokouksen tai kielen 
peruuttamisesta viipymättä, mahdollisuuksien mukaan vähintään kuusi viikkoa ennen suunniteltua 

                                                 
14 Ylimääräisiksi kokouksiksi ei katsota kokouksia, joissa on poliittisten ryhmien kokouksia koskevien hallinnollisten 

määräysten 5 artiklan 1 kohdan nojalla ryhmän käyttöön asetettu tulkkiryhmät täysistuntojen aikana. 
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kokouspäivää ja viimeistään kokousta edeltävän toisen viikon torstaina klo 12.00. 
Peruuttamisajankohtaa käytetään perustana laskettaessa aiheutuneita kustannuksia, jotka tulkkaus- 
ja konferenssitoiminnan pääosasto ottaa huomioon 15 artiklan mukaista raporttia laatiessaan. 
 
 
 

ASIAKIRJOJEN KULKU 
1 OSA – HALLINNOLLINEN KULKU 

 
 

9 artikla: Tekstien toimittaminen ja ennakointi 
 
1. Käännöspyynnöt esitetään sisäisen tietojärjestelmän välityksellä. Toimeksiantava yksikkö 

tallentaa käännettävän asiakirjan lähtökielisen version samanaikaisesti Epades-järjestelmään 
omaan hakemistoonsa asianomaiseen alihakemistoon. Alkuperäisessä tekstissä on 
noudatettava voimassa olevia asiakirjamalleja ja merkitsemisvaatimuksia. Sen on oltava 
kielellisesti ja laadinnallisesti moitteeton, ja siihen on liitettävä kaikki tarvittavat viitetiedot, 
jotta voidaan välttää moninkertainen käännöstyö ja varmistaa käännetyn tekstin 
johdonmukaisuus ja laatu. 

 
2. Valiokuntien sihteeristöt ja toimialayksiköt ilmoittavat työohjelmansa pohjalta 

neljännesvuosittain käännösyksiköille ja juristi-lingvistien yksiköille odotettavissa olevan 
työmäärän. Poikkeuksellisen pitkien tekstien tapauksessa ja/tai kun odotettavissa on 
poikkeuksellisen isoja tarkistuskokonaisuuksia, kaikille osallisille annetaan viipymättä 
ennakkovaroitus. 

 
3. Käännösyksiköt ja juristi-lingvistien yksiköt antavat samoin ennakkovaroituksen 

valiokuntien sihteeristöille ja toimialayksiköille, jos ne arvioivat, että toimeksiantoa ei saada 
valmiiksi pyydetyssä määräajassa. 

 
 
10 artikla: Käännöspyyntöjen ja käännösten määräajat 
 
1. Valiokunnan tai valtuuskunnan sihteeristön on jätettävä valiokunnassa tai valtuuskunnassa 

käsiteltävät tekstit käännettäväksi sisäisen tietojärjestelmän välityksellä viimeistään 
kymmenen työpäivää ennen kokousta. 
Jos kymmenen työpäivän määräaikaa (johon sisältyy 1 työpäivä lainsäädäntöasioiden 
osastoa varten) on noudatettu, käännetyt tekstit ovat saatavilla sähköisessä muodossa 
viimeistään 2 työpäivää ennen kokousta. Sen jälkeen tekstit painetaan, ja ne jaetaan 
kokouksen kuluessa. 
 

2. Valiokunnan hyväksymä lopullinen mietintö voidaan ottaa istuntojakson esityslistalle, jos se 
on toimitettu lainsäädäntöasiakirjojen osastolle tarkistamista ja käsiteltäväksi jättämistä 
varten viimeistään 
a) yksi kuukausi ennen asianomaista istuntojaksoa, kun on kyse lainsäädäntömietinnön 

(COD) 1. käsittelystä 
b) asianomaista istuntojaksoa edeltävän neljännen viikon perjantaina, kun on kyse 

kuulemismenettelyssä (CNS) hyväksyttävästä lainsäädäntömietinnöstä tai 
valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä (INI) 

c) asianomaista istuntoviikkoa edeltävän kolmannen viikon perjantaina, kun on kyse 
muista mietinnöistä. 

Jos määräaikoja on noudatettu, mietinnöt ovat poliittisten ryhmien saatavilla kaikilla 
virallisilla kielillä viimeistään istuntojaksoa edeltävän toisen viikon perjantaina klo 12.00. 
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Kun on kyse 1. käsittelyyn tulevasta lainsäädäntömietinnöstä (COD), käännökset ovat 
saatavilla 10 päivän kuluttua siitä, kun ne on annettu käännettäväksi sisäisen 
tietojärjestelmän välityksellä. 
Lopulliset mietinnöt toimitetaan lainsäädäntöasiakirjojen osastolle tarkistettavaksi 
mahdollisimman pian valiokunnassa hyväksymisen jälkeen ja mahdollisuuksien mukaan 
2 työpäivän kuluessa. 
 

3. Kysymyksissä noudatetaan seuraavia määräaikoja: 
kirjallisesti vastattavat kysymykset: 5 työpäivää 
kirjallisesti vastattavat ensisijaiset kysymykset: 3 työpäivää 
kyselytunnilla esitettävät kysymykset: 1 työpäivä. 
 

4. Kaikkien muiden tekstien käännöksiin, lukuun ottamatta puhemiehelle, parlamentin elimille, 
sovittelukomiteoille ja pääsihteerille tarkoitettuja tekstejä, sovelletaan yleistä 10 päivän 
toimitusaikaa. 

 
5. Puhemies voi myöntää poikkeuksen 1 ja 2 kohdassa mainituista määräajoista kiireellisille 

teksteille perussopimuksissa asetettujen määräaikojen tai puheenjohtajakokouksen 
vahvistamien prioriteettien perusteella ja ottaen huomioon toimielinten keskenään sopimat 
lainsäädäntämenettelyjen aikataulut. 

 
6. Tässä artiklassa vahvistettuja määräaikoja voidaan pidentää asianomaisen valiokunnan 

sihteeristön suostumuksella, kun on kyse poikkeuksellisen pitkistä teksteistä, 
poikkeuksellisen suurista tarkistuskokonaisuuksista tai teksteistä, joille on myönnetty 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu poikkeus. 

 
7. Täysistunnossa käsiteltävien poliittisten ryhmien asiakirjojen jättämisen määräajan 

vahvistaa puheenjohtajakokous esityslistassa, ja se on yleensä istuntojaksoa edeltävän viikon 
keskiviikkona klo 12.00. 
Määräajan päätyttyä ryhmän esittämään tekstiin ei enää voi tehdä muutoksia. 
Ryhmän puolesta käsiteltäväksi jätetyssä tekstissä on tekstiä jätettäessä oltava vähintään 
yhden käsiteltäväksi jättävän jäsenen allekirjoitus. 
 

8. Jäsen voi käännättää täysistuntokeskustelujen otteita valitsemaansa viralliseen kieleen. 
Kukin jäsen voi käännättää enintään 30 sivua vuodessa. Kiintiö on henkilökohtainen eikä 
sitä voi siirtää toiselle henkilölle eikä myöskään seuraavaan vuoteen. Otteiden käännösten 
toimitusaika on periaatteessa vähintään 10 työpäivää kutakin pyydettyä kieliparia kohti. 
Toimielimen muut viralliset elimet voivat käännättää sanatarkkojen istuntoselostusten 
otteita, etenkin jos yksi tai useampi puheenvuoron edellyttää jatkotoimia. 
 

9. Puhemiehen, parlamentin elinten, sovittelukomiteoiden tai pääsihteerin tekstit sekä 
134 artiklan mukaisesti kiireellisinä käsiteltävät tekstit ja 81 artiklan mukaisesti 
käsiteltäväksi jätetyt tekstit, joissa sovelletaan lyhennettyjä määräaikoja tai kiireellistä 
menettelyä, käännetään niin pian kuin resurssit antavat myöten ja ottaen huomioon 
13 artiklassa vahvistettu tärkeysjärjestys ja pyydetty määräaika. 
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2 OSA – TEKSTIEN TARKISTAMINEN 
 
 

11 artikla: Tärkeysjärjestys 
 
1. Lainsäädäntöasiakirjojen osasto tarkistaa seuraavat asiakirjat seuraavassa 

tärkeysjärjestyksessä: 
a) yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttävät lopulliset lainsäädäntötekstit; 
b) täysistunnossa hyväksyttävät tekstit; 
c) täysistuntotarkistukset; 
d) valiokuntien lainsäädäntömietinnöt ja niihin tehtävät tarkistukset; 
e) valiokuntien lausunnot lainsäädäntöteksteistä ja niihin tehtävät tarkistukset; 
f) valiokuntien muut kuin lainsäädäntömietinnöt ja niihin tehtävät tarkistukset; 
g) valiokuntien lausunnot teksteistä, jotka eivät liity lainsäädäntöön, ja niihin sisältyviin 

ehdotuksiin tehtävät tarkistukset. 
Edellä d–g alakohdassa tarkoitetuista teksteistä tarkistetaan ainoastaan osat, joista 
äänestetään mahdollisesti myöhemmin täysistunnossa, perusteluita lukuun ottamatta. 
 

2. Lainsäädäntöasiakirjojen osasto seuraa parlamentin valiokuntien työskentelyä sekä neuvoo 
ja avustaa pyynnöstä jäseniä ja valiokuntien sihteeristöjä 1 kohdassa tarkoitettujen 
lainsäädäntötekstien ja parlamentin muiden tekstien laadinnassa. 

 
3. Lainsäädäntöasiakirjojen osasto voi resurssiensa sallimissa rajoissa tarkistaa myös muita 

kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tekstejä. 
 
 

12 artikla: Tarkistettavien tekstien toimittaminen ja palauttaminen 
 
1. Kaikki parlamentin valiokuntien tarkistettavat tekstit toimitetaan ITER-järjestelmän 

välityksellä lainsäädäntöasiakirjojen osastolle ennen niiden lähettämistä käännettäväksi. 
 
2. Lainsäädäntöasiakirjojen osasto tarkistaa tekstin mahdollisuuksien mukaan yhden työpäivän 

kuluessa tekstin vastaanottamisesta. 
Lainsäädäntöasiakirjojen osasto saa tehdä muita kuin teknisiä muutoksia valiokunnan 
hyväksymään tekstiin ainoastaan, jos valiokunnan sihteeristö on antanut siihen luvan 
valiokunnan puheenjohtajan vastuulla. 
Teksti, jonka lainsäädäntöasiakirjojen osasto on tarkistanut ja jota se on muuttanut 
valiokunnan sihteeristön suostumuksella, korvaa valiokunnan alun perin toimittaman 
käännettäväksi tarkoitetun tekstin ja toimii tulevien versioiden pohjana. Tekstistä lähetetään 
automaattisesti sähköinen jäljennös asianomaisen valiokunnan sihteeristölle ("copy-back"). 
 

3. Jotta lainsäädäntöasiakirjojen osasto kykenee tarkistamaan tekstin yhden työpäivän 
kuluessa, valiokuntien sihteeristöjen on varmistettava, että tekstistä vastaavaksi nimetty 
henkilö (tai pätevä varahenkilö asianomaisesta sihteeristöstä) on tavoitettavissa ja pystyy 
kyseisenä aikana vastaamaan kaikkiin tekstiä koskeviin kysymyksiin. 

 
4. Tässä artiklassa vahvistettua määräaikaa voidaan pidentää asianomaisen valiokunnan 

sihteeristön suostumuksella, kun on kyse poikkeuksellisen pitkistä teksteistä, 
poikkeuksellisen suurista tarkistuskokonaisuuksista, poikkeuksellisen suuresta työmäärästä 
tai tilanteista, joissa olosuhteet sallivat määräaikojen pidentämisen. 

 
5. Edellä 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tekstien tarkistamisen määräajoista sovitaan 

yksilöllisesti toimeksiantavan yksikön kanssa. 
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3 OSA – KÄÄNTÄMINEN 
 
 

13 artikla: Tärkeysjärjestys 
 
1. Käännöstoiminnan pääosasto kääntää seuraavat asiakirjat seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 

a) asiakirjat, joista äänestetään täysistunnossa: 
– lainsäädäntömietinnöt ja niihin tehtävät tarkistukset 
– muut kuin lainsäädäntömietinnöt ja niihin tehtävät tarkistukset 
– päätöslauselmaesitykset ja niihin tehtävät tarkistukset; 

b) puhemiehelle, parlamentin elimille, sovittelukomiteoille ja pääsihteerille tarkoitetut 
tekstit; 

c) valiokunnassa käsiteltävät asiakirjat, joista saatetaan äänestää täysistunnossa: 
mietintöluonnokset, tarkistukset, lausuntoluonnokset, lausunnot, luonnokset 
päätöslauselmaesityksiksi; 

d) muut valiokunnassa käsiteltävät asiakirjat: työasiakirjat, tiivistelmät. 
Näissä asiakirjoissa varmistetaan korkein mahdollinen laatutaso. 
 

2. Käännöspalveluita tarjotaan myös seuraaville käyttäjille: 
a) valtuuskunnat (kahdella valtuuskunnan valitsemalla virallisella kielellä); 
b) toimialayksiköt; 
c) poliittiset ryhmät (parlamenttityöhön suoraan liittyvät asiakirjat – poliittiset ryhmät 

voivat myös pyytää kiireellisten asiakirjojen kääntämistä ryhmäkohtaisen 15 sivun 
viikkokiintiön rajoissa); 

d) muut viralliset elimet, joille puhemiehistö ja puheenjohtajakokous ovat myöntäneet 
luvan; 

e) jäsenet, jotka voivat käännättää erityisesti kirjallisia kysymyksiä ja muita 
parlamenttityöhön suoraan liittyviä asiakirjoja; 

f) parlamentin pääsihteeristö hallinnollisiin tarpeisiinsa. 
 

3. Euroopan parlamentti tarjoaa käännöspalveluita myös Euroopan oikeusasiamiehelle 
(15. maaliskuuta 2006 tehdyn yhteistyöpuitesopimuksen mukaisesti), AKT:n ja EU:n 
yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle (Cotonoun sopimuksen pöytäkirjan 1 
mukaisesti) sekä Euro–Välimeri-alueen parlamentaariselle edustajakokoukselle ja EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle (kutakin koskevien voimassa 
olevien sääntöjen mukaisesti). 

 
 
14 artikla: Käännettävien tekstien pituus 
 
1. Käännettäväksi jätettyihin teksteihin sovelletaan seuraavia enimmäispituuksia: 
 

a) Perustelut ja alustavat työasiakirjat: 7 sivua mietinnössä, joka ei liity 
lainsäädäntöön 

       6 sivua lainsäädäntömietinnössä 
       3 sivua lainsäädäntölausunnossa 
b) Luonnokset päätöslauselmaesityksiksi: 4 sivua (sisältää johdanto-osan kappaleet, mutta 

ei johdanto osan viitteitä) 
         
c) "Ehdotukset" lausunnossa, joka ei liity 
lainsäädäntöön:     1 sivu 
d) Tarkistusten perustelut:   enintään 500 merkkiä 
e) Tiivistelmät:     5 sivua 
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Sivulla tarkoitetaan tekstijaksoa, joka koostuu 1 500 merkistä (ei sisällä välilyöntejä). 

 
2. Valiokunta voi myöntää esittelijälle poikkeuksen 1 kohdassa vahvistetuista 

enimmäispituuksista, kunhan vuosittainen 45 sivun reservi ei ylity. Poikkeuksesta on 
ilmoitettava etukäteen valiokuntien puheenjohtajakokoukselle, jotta voidaan varmistua 
myönnetyn reservin noudattamisesta. Valiokunnan käytettyä loppuun vuosittaisen reservinsä 
mahdollisiin poikkeuksiin vaaditaan puhemiehistön lupa. 

 
 

MUUT SÄÄNNÖT 
 
 
15 artikla: Kielipalveluiden käyttäjien vastuu 
 
1. Tulkkaus- ja käännösyksiköt tiedottavat käyttäjille kuuden kuukauden välein näiden 

esittämistä kielipalvelupyynnöistä johtuvista kustannuksista ja siitä, missä määrin näitä 
menettelysääntöjä noudatetaan. 

 
2. Jokaisen kokouksen päätteeksi tulkkiryhmän johtaja laatii yhteisymmärryksessä kokouksen 

sihteeristön kanssa tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosaston pääjohtajalle koosteen 
pyydetyistä tulkkauspalveluista, joita ei käytetty. Kokouksen sihteeristölle toimitetaan 
jäljennös koosteesta. Kokouksen sihteeristö merkitsee pöytäkirjaan kokouksen todellisen 
päättymisajan ja ilmoittaa siitä viipymättä tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastolle. 

 
3. Kuuden kuukauden välein kukin tulkkaus- ja käännösyksikkö laatii lisäksi raportin 

kielipalvelujen käytöstä puhemiehistölle. Raporttiin sisällytetään analyysi toimitetuista 
kielipalveluista suhteessa käyttäjien esittämiin pyyntöihin ja palvelujen tarjoamisesta 
aiheutuneista kustannuksista. 

 
 
16 artikla: Laajentumisesta johtuvat siirtymäkauden toimet 
 
Niin kauan kuin resurssit eivät riitä täydelliseen palveluun jollakin uudella kielellä, tulkkaus- ja 
käännösresurssien jakamiseen voidaan vahvistaa siirtymätoimenpiteitä käytettävissä olevien 
resurssien sallimissa rajoissa. 
 
 
17 artikla: Loppusäännökset 
 
Nämä menettelysäännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2009. Niillä kumotaan ja korvataan 
4. syyskuuta 2006 hyväksytyt menettelysäännöt. 
 


