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DAUGIAKALBYSTĖS KODEKSAS 
BIURO PRIIMTAS 

 
2008 M. LAPKRIČIO 17 D.1 

 
 
Biuras, 
 
– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 21, 290 ir 314 straipsnius, 
 
– atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą Nr. 1/1958, nustatantį Europos ekonominėje bendrijoje 

vartojamas kalbas, su pakeitimais, priimtais pagal vėliau pasirašytas stojimo sutartis ir 
Tarybos reglamentą Nr. 930/20042 bei Tarybos reglamentą Nr. 920/20053,   

 
– atsižvelgdamas į Parlamento darbo tvarkos taisykles, ypač į 41 straipsnio 5 dalį, 

57 straipsnio 1 dalį, 134 straipsnio 2 dalį, 136, 138 ir 139 straipsnius bei 150 straipsnio 
6 dalį, 

 
– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 16 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros4, 
 
– atsižvelgdamas į savo 2001 m. rugsėjo 3 d., 2002 m. rugsėjo 11 d., 2003 m. liepos 2 d. ir 

2004 m. balandžio 19 d. sprendimus dėl daugiamečio Parlamento plano, skirto pasirengti 
Europos Sąjungos plėtrai, 

 
– atsižvelgdamas į savo 2003 m. kovo 11 d. sprendimą dėl pagalbos Europos Parlamentui ir jo 

nariams įstatymų leidybos srityje. Siekiant geresnių rezultatų, 
 
– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2006 m. rugsėjo 5 d.5 ir 2007 m. liepos 10 d. 

rezoliucijas6, 
 
– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2007 m. spalio 24 d. sprendimą dėl Parlamento darbo 

tvarkos taisyklių 173 straipsnio pakeitimo ir papildymo 173a straipsniu dėl posėdžių 
stenogramų bei garso ir vaizdo įrašų7, 

 
– atsižvelgdamas į bendrąjį bendradarbiavimo susitarimą, sudarytą su Europos ombudsmenu 

2006 m. kovo 15 d., 
 
– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos nuomonę, 
 
– atsižvelgdamas į Komitetų pirmininkų sueigos nuomonę, 

                                                 
1 Šiuo kodeksu panaikinamas ir pakeičiamas 2006 m. rugsėjo 4 d. kodeksas. 
2 2004 m. gegužės 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 930/2004 dėl laikinų leidžiančių nukrypti priemonių, susijusių su 

Europos Sąjungos institucijų aktų rengimu maltiečių kalba. 
3 2005 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 920/2005, iš dalies keičiantis 1958 m. balandžio 15 d. 

reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 
15 d. reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje, ir 
nustatantis laikinas nuo tų reglamentų leidžiančias nukrypti priemones. 

4 OL C 321, 2003 12 31, p. 1. 
5 OL C 305 E, 2006 12 14, p. 67. 
6 OL C 175 E, 2008 7 10, p. 121. 
7 OL C 263 E, 2008 10 16, p. 409. 
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– atsižvelgdamas į Delegacijų pirmininkų sueigos nuomonę, 
 
 
kadangi: 
 
(1) daugiamečiame plane teigiama, kad „kontroliuojama visiška daugiakalbystė“ yra vienintelė 

priemonė daugiakalbystei įgyvendinti, neviršijant priimtino biudžeto ir išlaikant Parlamento 
narių ir piliečių lygybę; 

 
(2) Parlamentas savo 2003 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje dėl 2004 m. veiklos sąmatos nurodė, 

kad ketina tobulinti vadinamosios kontroliuojamos daugiakalbystės koncepciją, ir paragino 
Biurą pateikti praktinių pasiūlymų, kaip veiksmingiau naudoti išteklius, išlaikant kalbų 
lygybę. Savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl 2007 m. veiklos sąmatos Parlamentas 
pažymėjo, kad daugiakalbystė yra būtina institucijos ir jos narių gyvavimo sąlyga, tačiau 
pripažino, kad su vertimo raštu ir žodžiu paslaugomis susijusios didelės sąnaudos. Savo 
2006 m. rugsėjo 5 d. ir 2007 m. liepos 10 d. rezoliucijose Parlamentas nurodė, kad 
daugiakalbystė suteikia galimybę piliečiams įgyvendinti jiems suteiktą demokratinės 
kontrolės teisę ir kad kalbų tarnybos padeda ES institucijoms išlikti atviroms ir skaidrioms; 
rezoliucijoje taip pat labai palankiai įvertinta aukšta kalbų tarnybų paslaugų kokybė; 

 
(3) Parlamento parengti dokumentai turėtų būti kuo kokybiškesni. Laikantis Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl geresnės teisėkūros reikalavimų ypatingą dėmesį dokumentų kokybei reikėtų 
skirti tuomet, kai Parlamentas atlieka teisės aktų leidėjo funkciją; 

 
(4) norint, kad Parlamento kalbų tarnybų paslaugų kokybė išliktų aukšta (o tai būtina norint 

visiškai užtikrinti Parlamento narių teisę kalbėti jų pasirinkta kalba), visi užsakovai, kurie 
naudojasi kalbų tarnybų paslaugomis, privalo tiksliai laikytis šio kodekso įpareigojimų; 

 
(5) daugiakalbystės principo įgyvendinimas ateityje priklausys nuo to, ar vertimo paslaugų 

užsakovai iki galo supras, kiek kainuoja tokių paslaugų teikimas, taigi supras ir savo 
atsakomybę kuo optimaliau jomis naudotis;  

 
(6) pereinamuoju laikotarpiu po plėtros trūksta kalbinių išteklių ir būtinos ypatingos priemonės 

šiems ištekliams paskirstyti, 
 
 

PRIĖMĖ ŠĮ KODEKSĄ 
 
 
1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 
 
1. Narių teisės, susijusios su vartojama kalba, reglamentuojamos Parlamento darbo tvarkos 

taisyklėse. Šios teisės garantuojamos remiantis kontroliuojamos visiškos daugiakalbystės 
principais. Šiame kodekse numatytos įgyvendinimo nuostatos ir vertimo eilės tvarka, kurios 
reikia laikytis, kai kalbinių išteklių nepakanka poreikiams patenkinti. 

 
2. Vertimo paslaugos teikiamos remiantis kontroliuojamos visiškos daugiakalbystės principais. 

Turi būti iki galo įgyvendinama Parlamento darbo tvarkos taisyklėse numatyta narių teisė 
Parlamente vartoti jų pasirinktą oficialiąją kalbą. Daugiakalbystei skirti ištekliai 
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kontroliuojami atsižvelgiant į realius užsakovų poreikius, skatinant užsakovų atsakingumą ir 
kuo veiksmingiau planuojant vertimo paslaugų užsakymus. 

 
3. Pirmininkų sueigai pateikiamame preliminariame plenarinių sesijų kalendoriuje kiek 

įmanoma atsižvelgiama į institucijos tarnyboms taikomus kontroliuojamos visiškos 
daugiakalbystės apribojimus. 

 
4. Vertimo žodžiu ir raštu paslaugos teikiamos tik 2 ir 13 straipsniuose minimiems užsakovams 

ir verčiami tik šiuose straipsniuose išvardytų kategorijų dokumentai. Pavieniai nariai ar 
išorės institucijos šiomis paslaugomis gali naudotis tik išimties atveju, gavę Biuro leidimą. 
Tikrinimo procedūra skiriama 11 straipsnyje išvardytų kategorijų dokumentams. 

 
5. Kalbinių išteklių valdymas grindžiamas užsakovų ir kalbų tarnybų tarpusavio informavimo 

sistema. Užsakovai turi suformuluoti ir atnaujinti savo vertimo poreikius, naudodamiesi 
vertimo žodžiu poreikių sąrašu ir trijų mėnesių vertimo raštu poreikių prognozėmis, 
parengtomis siekiant palengvinti vidutinės trukmės ar ilgalaikį kalbinių išteklių valdymą. 
Užsakovai praneša apie jiems reikalingas vertimo paslaugas per šiame kodekse nustatytą 
terminą. Kalbų tarnybos informuoja užsakovus apie bet kokį išteklių trūkumą. 

 
6. Kadangi užsakovai yra kompetentingi nustatyti savo vertimo poreikius, užsakytas paslaugas 

teikianti tarnyba atlieka tik būtinus organizavimo darbus ir priima būtinus sprendimus. 
 
7. Frakcijų posėdžiai reglamentuojami „Administracinės frakcijų posėdžių taisyklėse“. Kai 

nepakanka kalbinių išteklių visiems frakcijos poreikiams patenkinti, taikoma šiame kodekse 
nustatyta tvarka. 

 
 

VERTIMAS ŽODŽIU 
 
 
2 straipsnis. Eilės tvarka 
 
1. Vertimo žodžiu paslaugos teikiamos užsakovams šia eilės tvarka: 
 
 a) plenariniai posėdžiai, 
 b) svarbiausi politinio pobūdžio susitikimai, pvz., Pirmininko, Parlamento valdymo 

organų (jie nurodyti Parlamento darbo tvarkos taisyklių I antraštinės dalies 
III skyriuje) ir taikinimo komitetų, 

 c) Parlamento komitetai, 
  Parlamento delegacijos (komitetų ir delegacijų darbo laikotarpiu Parlamento 

komitetams ir delegacijoms teikiama pirmenybė visų kitų užsakovų atžvilgiu, 
išskyrus tuos, kurie nurodyti a ir b punktuose),  
frakcijos (per mėnesines sesijas ir frakcijų darbo laikotarpiu frakcijoms teikiama 
pirmenybė visų kitų užsakovų atžvilgiu, išskyrus tuos, kurie nurodyti a ir b 
punktuose), 

 d) spaudos konferencijos, institucijų žiniasklaidos informacijos veikla, įskaitant 
seminarus; kiti institucijų informaciniai renginiai, 

 e) kiti Biuro ir Pirmininkų sueigos leidimą gavę organai, 
 f) kai kurie administracinio pobūdžio renginiai (konkursų testai, seminarai, bendri 

darbuotojų susitikimai ir t. t.). 
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Per Parlamento organų posėdžius vertimo žodžiu paslaugos teikiamos prioriteto tvarka. 
Administracinio pobūdžio susitikimuose vertimas žodžiu gali būti užtikrinamas tik gavus 
išankstinį generalinio sekretoriaus leidimą, išduotą remiantis tinkamai pateiktu užsakovo 
prašymu ir Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio direktorato technine išvada dėl turimų 
išteklių siekiant skirti atitinkamo posėdžio laiką tada, kai vyksta mažiau Parlamento 
posėdžių. 

 
2. Parlamentas taip pat teikia vertimo raštu paslaugas AKR ir ES jungtinei parlamentinei 

asamblėjai (pagal Kotonu sutarties Pirmąjį protokolą), Europos ir Viduržemio jūros 
valstybių parlamentinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei 
asamblėjai ir per Jungtinių parlamentinių komitetų posėdžius (pagal galiojančius nuostatus) 
taip pat Europos ombudsmenui (pagal 2006 m. kovo 15 d. bendrąjį bendradarbiavimo 
susitarimą). 

 
3. Be to, Parlamentas gali teikti vertimo žodžiu paslaugas kitoms Europos institucijoms 

(remiantis institucijų bendradarbiavimo sistema). 
 
 
3 straipsnis. Vertimo žodžiu sistema 
 
Visiems 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems užsakovams vertimo žodžiu paslaugas teiks tik 
Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas. 
 
Sinchroninis vertimas, atsižvelgiant į realius kalbos poreikius ir turimus vertėjus, teikiamas 
naudojantis mišria sistema, kuri gali būti pagrįsta visomis visuotinai pripažintomis vertimo žodžiu 
sistemomis8. 
 
 
4 straipsnis. Darbo vietose vykstančių posėdžių vertimas 
 
1. Išskyrus plenarinius posėdžius, užsakovai, remdamiesi realiais atitinkamo Parlamento 

organo narių poreikiais, turi savo nuostatuose pateikti per darbo vietoje vykstančius 
posėdžius reikalingo vertimo žodžiu poreikių sąrašą ir šią informaciją nuolat atnaujinti. 
Minėtojo organo sekretoriatas šio organo pirmininko pritarimu atsako už poreikių sąrašo 
tvarkymą. Sąrašas nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į užsakomas ir tikrai vartojamas 
kalbas, bendru Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio direktorato ir konkretaus 
Parlamento organo sutarimu ir remiantis 15 straipsnyje numatytomis ataskaitomis. 

 
2. Posėdžiai verčiami iš vertimo žodžiu poreikių sąraše nurodytų aktyvių kalbų ir į šias kalbas, 

taip pat iš tame pačiame sąraše nurodytų pasyvių kalbų. Jei numatant narių ir oficialių 
svečių dalyvavimą posėdyje paaiškėja, kad vertimas į kurią nors kalbą arba iš jos nebus 
reikalingas, atsakingo organo sekretoriatas apie tai praneša Vertimo žodžiu ir konferencijų 
generaliniam direktoratui. 

 
 
5 straipsnis. Ne darbo vietose vykstančių posėdžių vertimas 
 
1. Parlamento komitetai ir delegacijos. 

                                                 
8 Išsamus įvertinimas bus atliktas šios Parlamento kadencijos pabaigoje. Vertinant vertimo sistemą ir nuotolinio vertimo 

galimybes, bus ypač atsižvelgiama į technologinę pažangą. 
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 Vertimo poreikiai nustatomi remiantis Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 3 ir 4 dalimis. 
Nariai turi ne vėliau kaip iki antros savaitės prieš atitinkamą posėdį ketvirtadienio patvirtinti, 
kad dalyvaus tame posėdyje. Verčiama ne daugiau kaip į penkias komiteto (delegacijos) 
vertimo žodžiu poreikių sąraše nurodytas aktyvias kalbas ir iš šių kalbų. 
Vertimo iš komiteto (delegacijos) vertimo žodžiu poreikių sąraše nurodytų pasyvių kalbų 
paslaugos gali būti teikiamos tuo atveju, jei šioms paslaugoms užtikrinti nereikia papildomų 
vertėjų kabinų ir (arba) vertėjų. 
Ypatingomis aplinkybėmis Biuras gali leisti versti žodžiu į daugiau nei penkias kalbas, jei 
yra tam reikalingų biudžeto išteklių ir vertėjų.9 

 
2. Frakcijos. 

Verčiama ne daugiau kaip iš 60 proc. frakcijos vertimo žodžiu poreikių sąraše nurodytų 
aktyvių kalbų ar į jas ir ne daugiau kaip iš septynių kalbų ar į jas. 
Iš pasyvių kalbų, kuriomis kalba frakcijos nariai, gali būti verčiama, jei šioms paslaugoms 
užtikrinti nereikia papildomų vertėjų kabinų ir (arba) vertėjų. 
Jei valstybės, kurioje vyksta posėdis, kalba neįtraukta į frakcijos vertimo žodžiu poreikių 
sąrašą, gali būti verčiama iš šios kalbos ir į ją arba tik iš šios kalbos. 
Ypatingomis aplinkybėmis Biuras gali taikyti pirmoje ir antroje pastraipose nustatytų 
taisyklių išimtį. Tokiu atveju Biuras gali pareikalauti, kad frakcija prisidėtų apmokant dėl 
išimties taikymo patirtas išlaidas. 

 
 
6 straipsnis.  Posėdžių vertimo žodžiu užsakymų planavimas, koordinavimas ir vykdymas 
 
1. Vidaus politikos ir Išorės politikos generaliniai direktoratai bei frakcijų generaliniai 

sekretoriai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius Vertimo žodžiu ir konferencijų generaliniam 
direktoratui pateikia planuojamų posėdžių kalendorių; tai daroma tam, kad, pasitarus su 
Vertimo žodžiu ir konferencijų generaliniu direktoratu, būtų užtikrinamas tolygus posėdžių 
pasiskirstymas per darbo savaitę. 
Šiame kalendoriuje nurodomas posėdžių laikas ir vieta ir, jei įmanoma, kalbos, iš kurių arba 
į kurias prašoma užtikrinti vertimą. 

 
2. Vidaus politikos ir Išorės politikos generalinių direktoratų posėdžių planavimo skyrius ir 

frakcijų generaliniai sekretoriai imasi būtinų priemonių, siekdami koordinuoti iš savo 
užsakovų gaunamus prašymus. 

 
3. Vertimo žodžiu ir konferencijų direktoratas, atsižvelgdamas į 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus 

prioritetus, tvarko vertimo žodžiu užsakymus ir jų pakeitimus tokia tvarka, kuria jie gauti. 
 
4. Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas užtikrina būtiną koordinavimą tuo 

atveju, kai užsakovas pateikia prašymą versti posėdį tuo laiku, kuris, remiantis įprasta 
tvarka, jau numatytas kitam užsakovui. Vis dėlto jei būtina, užsakovas pats turi gauti 
politinės vadovybės sutikimą nesilaikyti Parlamento darbo kalendoriaus. 

 
5. Pateikus konkuruojančius to paties prioriteto užsakymus arba 8 straipsnio 1 dalies a punkte 

arba 2 dalies a punkte numatytu force majeure atveju, šis klausimas perduodamas 
generaliniam sekretoriui, kuris išduoda išankstinį leidimą, remdamasis tinkamai pateiktu 

                                                 
9 U˛sakovai turi pateikti tinkamai pagrįstą užsakymą, kuriuo remdamasis Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis 

direktoratas pateikia techninę išvadą. 
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užsakovo prašymu ir Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio direktorato technine 
išvada10. 

 
 
7 straipsnis. Planavimo principai 
 
1. Atsižvelgiant į turimus personalo išteklius bei darant prielaidą, kad tai įprastinės trukmės 

posėdžiai, tuo pačiu metu gali vykti ne daugiau kaip 18 posėdžių (įskaitant tuos, kurie 
vyksta ne darbo vietose), kurių metu verčiama žodžiu11. Be to, neviršijant šio limito, taikomi 
tokie apribojimai: 
−  daugiausia 5 posėdžiuose gali būti verčiama į 21 oficialiąją kalbą (iš kurių viename 

posėdyje, t. y. plenariniame posėdyje, gali būti verčiama į visas oficialiąsias kalbas); 
− kituose 4 posėdžiuose gali būti verčiama į ne daugiau kaip 16 oficialiųjų kalbų12;  
− kituose 5 posėdžiuose gali būti verčiama į ne daugiau kaip 12 oficialiųjų kalbų; ir 
− kituose 4 posėdžiuose gali būti verčiama į ne daugiau kaip 6 oficialiąsias kalbas; 
Į ne ES kalbas gali būti verčiama tik tais atvejais, kai turima reikiamų išteklių. Vertimo 
žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas nagrinėja užsakymus remdamasis 8 straipsnio 
1 dalies b punkte nurodyta tvarka. 
Norint, kad būtų verčiama papildomo posėdžio, kuris viršija 18 tuo pačiu metu vykstančių 
posėdžių ribą, metu, būtinas išankstinis generalinio sekretoriaus leidimas, suteikiamas 
remiantis tinkamai pateiktu užsakovo prašymu ir Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio 
direktorato technine išvada. 
 

2. Standartinė posėdžio trukmė yra trys su puse valandos per pusę dienos, išskyrus 2 straipsnio 
1 dalies a ir b punktuose nurodytus užsakovų posėdžius. 
Norint, kad būtų verčiama posėdžio, kuris viršija standartinį posėdžio laiką, metu, būtinas 
išankstinis generalinio sekretoriaus leidimas, suteikiamas remiantis tinkamai pateiktu 
užsakovo prašymu ir Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio direktorato technine išvada. 
 

3. Vietoje pateikti prašymai pratęsti posėdį negali būti patenkinami. 
 

 
8 straipsnis. Posėdžių vertimo žodžiu ir kalbų skaičiaus užsakymo ir atšaukimo terminai 
 
1.  Darbo vietose vykstantys posėdžiai. 
 
a) Posėdžių vertimo užsakymai. 
Išskyrus force majeure atvejus, bet kokie užsakymai 
−  papildomam posėdžiui13, 

−   atidedamam posėdžiui arba 
−   posėdžiui kitoje nei pirminėje programoje numatytoje vietoje  
turi būti pateikiame ne vėliau kaip prieš tris savaites iki numatytos atitinkamo posėdžio dienos.  
Tokie prašymai nagrinėjami remiantis 6 straipsnyje numatytomis procedūromis. 
 

                                                 
10 Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas, remdamasis 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, gali 

pasiūlyti kitą laisvą laiką arti pageidaujamo laiko, siekdamas geriau paskirstyti posėdžius. 
11 Kai per dieną rengiami du posėdžiai. 
12 Jei yra išteklių, šiuose posėdžiuose oficialiųjų kalbų skaičius gali būti padidinamas iki ne daugiau kaip 18.    
13 Posėdžiai, kuriuos verčia vertėjų žodžiu grupės, esančios frakcijų dispozicijoje, remiantis frakcijų posėdžius 

reglamentuojančių administracinių taisyklių 5 straipsnio 1 dalimi, nelaikomi papildomais posėdžiais. 
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b) Posėdžio kalbų užsakymai. 
Užsakymai versti į papildomą oficialiąją kalbą turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš tris savaites iki 
numatytos atitinkamo posėdžio dienos. Praleidus šį terminą, toks užsakymas vykdomas tik tuo 
atveju, jei turima reikiamų išteklių. 
Kai pateikiant užsakymą versti į papildomą oficialią kalbą tuo pat metu atšaukiama kita kalba, 
Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas informuoja užsakovą apie visas papildomas 
išlaidas, atsirandančias dėl to, kad vieną kalbą reikia pakeisti kita.  
Užsakymai versti į ne ES kalbą turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki numatytos 
atitinkamo posėdžio dienos. Praleidus šį terminą, toks užsakymas vykdomas tik tuo atveju, jei 
turima reikiamų išteklių. 
Galutinis terminas, iki kurio reikia užsakyti vertimą į papildomas kalbas (be garantijos, kad bus 
reikiamų išteklių) ir patvirtinti jau pateiktus užsakymus, yra savaitės prieš atitinkamą posėdį 
ketvirtadienio vidurdienis.   
Po šio galutinio termino tokie prašymai bus tenkinami tik tada, jei kitas užsakovas, pateikęs 
prašymą versti į tą pačią kalbą toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu, nusprendžia šios paslaugos 
atsisakyti. 
 
c) Atšaukimas. 

Vertimo žodžiu ir konferencijų generaliniam direktoratui apie tai, kad posėdis neįvyks arba kad 
nereikia versti iš konkrečios kalbos, visais atvejais būtina pranešti nedelsiant ir paprastai ne vėliau 
kaip prieš tris savaites iki numatytos posėdžio dienos, tačiau ne vėliau kaip iki savaitės, einančios 
prieš numatytą posėdį, ketvirtadienio vidurdienio. Į atšaukimo pateikimo laiką atsižvelgiama 
skaičiuojant visas patirtas išlaidas, kurios įtraukiamos į Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio 
direktorato ataskaitą pagal 15 straipsnyje nustatytą tvarką.  
 
2. Ne darbo vietose vykstantys posėdžiai. 

 
a) Posėdžių vertimo užsakymai. 
Išskyrus force majeure atvejus, bet kokie užsakymai  
− papildomam posėdžiui14, 
− atidedamam posėdžiui arba  
− posėdžiui kitoje nei pirminėje programoje numatytoje vietoje 
turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš šešias savaites iki numatytos atitinkamo posėdžio dienos. 
Tokie prašymai nagrinėjami remiantis 6 straipsnyje numatytomis procedūromis. 
 
b) Posėdžio kalbų užsakymai. 
Užsakymai versti į papildomą kalbą turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš šešias savaites iki 
numatytos atitinkamo posėdžio dienos. Praleidus šį terminą, toks užsakymas vykdomas tik tuo 
atveju, jei turima reikiamų išteklių. 
 
Kai pateikiant užsakymą versti į papildomą kalbą tuo pat metu atšaukiama kita kalba, Vertimo 
žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas informuoja užsakovą apie visas papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl to, kad vieną kalbą reikia pakeisti kita.  
Galutinis terminas, iki kurio reikia užsakyti vertimą į papildomas kalbas (be garantijos, kad bus 
reikiamų išteklių) ir patvirtinti jau pateiktus užsakymus, yra antros savaitės prieš atitinkamą posėdį 
ketvirtadienio vidurdienis.  
 

                                                 
14 Posėdžiai, kuriuos verčia vertėjų žodžiu grupės, esančios frakcijų dispozicijoje, remiantis frakcijų posėdžius 

reglamentuojančių administracinių taisyklių 5 straipsnio 1 dalimi, nelaikomi papildomais posėdžiais. 
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Po šio galutinio termino tokie prašymai bus tenkinami tik tada, jei kitas užsakovas, pateikęs 
prašymą versti į tą pačią kalbą toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu, nusprendžia šios paslaugos 
atsisakyti. 
 
c) Atšaukimas. 
Vertimo žodžiu ir konferencijų generaliniam direktoratui apie tai, kad posėdis neįvyks arba kad 
nereikia versti iš konkrečios kalbos, visais atvejais būtina pranešti nedelsiant ir iš esmės ne vėliau 
kaip prieš šešias savaites iki numatytos posėdžio dienos, tačiau ne vėliau kaip iki antros savaitės, 
einančios prieš numatytą posėdį, ketvirtadienio vidurdienio. Į atšaukimo pateikimo laiką 
atsižvelgiama skaičiuojant visas patirtas išlaidas, kurios įtraukiamos į Vertimo žodžiu ir 
konferencijų generalinio direktorato ataskaitą pagal 15 straipsnyje nustatytą tvarką.  
 
 
 

DOKUMENTŲ TVARKYMO CIKLAS 
1 DALIS. ADMINISTRACINĖ EIGA 

 
 

9 straipsnis. Pateikimas ir išankstinis planavimas 
 
1. Visi vertimo raštu užsakymai pateikiami naudojantis vidaus kompiuterių sistema. Užsakymą 

pateikusi tarnyba verstino dokumento originalą įdeda į sistemos „Epades“ šiai tarnybai 
skirto katalogo tinkamą pakatalogį. Originalus dokumentas turi atitikti galiojančius modelius 
ir žymėjimo reikalavimus. Jis turi būti parengtas kokybiškai ir atitikti kalbinius 
reikalavimus, taip pat turi būti pateiktos visos reikalingos nuorodos siekiant išvengti vertimo 
dubliavimosi ir užtikrinti išversto teksto nuoseklumą ir kokybę. 

 
2. Remdamiesi savo darbo programomis, komitetų sekretoriatai, įskaitant teminius skyrius, kas 

tris mėnesius informuoja vertimų raštu ir teisininkų lingvistų tarnybas apie numatomą darbo 
krūvį. Jei planuojama gauti ypač ilgų tekstų ir (arba) itin daug pakeitimų, nedelsiant 
išsiunčiamas įspėjimas visoms susijusioms tarnyboms. 

 
3. Vertimo raštu ir teisininkų lingvistų tarnybos taip pat nedelsiant įspėja komitetų 

sekretoriatus ir teminius skyrius apie atvejus, kuriais, jų manymu, gali kilti problemų 
pabaigti darbą iki numatyto termino. 

 
 
10 straipsnis. Terminai ir vertimo laikotarpis  
 
1. Tekstus, kurie bus svarstomi Parlamento komiteto ar delegacijos posėdžiuose, komiteto ar 

delegacijos sekretoriatas pateikia versti naudodamasis vidaus kompiuterių sistema ne vėliau 
kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio, kurio metu jie bus svarstomi. 
Jei 10 darbo dienų termino (įskaitant ir Teisės aktų direktoratui skirtą 1 darbo dieną) buvo 
laikytasi, išversti tekstai elektroniniu formatu pateikiami ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas 
iki posėdžio, kurio metu jie bus svarstomi. Tekstai išspausdinami ir išdalijami posėdžio 
metu. 
 

2. Parlamento komitetų priimti galutiniai pranešimai gali būti įtraukti į mėnesinės sesijos 
darbotvarkę, jei jie buvo pateikti Teisės aktų direktoratui patikrinti, o po to pateikti ne vėliau 
kaip: 
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a) vieną mėnesį prieš atitinkamą mėnesinę sesiją, jeigu tai pirmajam svarstymui pateikti 
su teisės aktų leidyba susiję pranešimai (COD); 

b) ketvirtosios savaitės iki atitinkamos mėnesinės sesijos penktadienį, jeigu tai su teisės 
aktų leidyba susiję pranešimai, priimti pagal konsultavimosi procedūrą (CNS) arba 
savo iniciatyva parengti pranešimai (INI); 

c) trečiosios savaitės iki atitinkamos mėnesinės sesijos penktadienį, jeigu tai kiti 
pranešimai. 

Per nustatytus terminus pateiktus pranešimus visomis oficialiosiomis kalbomis frakcijos turi 
gauti ne vėliau kaip antrosios savaitės iki mėnesinės sesijos penktadienio 12.00 val. 
Pirmajam svarstymui pateikti su teisės aktų leidyba susiję pranešimai (COD) turi būti gauti 
per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo naudojantis vidaus kompiuterių sistema datos. 
Komiteto priimti galutiniai pranešimai pateikiami tikrinti Teisės aktų direktoratui kuo 
greičiau, t. y. iš esmės ne vėliau kaip praėjus dviem darbo dienoms nuo jų priėmimo. 
 

3. Klausimams išversti reikia tiek laiko: 
klausimams, į kuriuos atsakoma raštu − 5 darbo dienų; 
prioritetiniams klausimams, į kuriuos atsakoma raštu − 3 darbo dienų; 
klausimų valandai teikiamiems klausimams − 1 darbo dienos. 
 

4. Visiems kitiems tekstams, išskyrus Pirmininkui, Parlamento valdymo organams, taikinimo 
komitetams arba generaliniam sekretoriui skirtus dokumentus, taikomas mažiausiai 10 darbo 
dienų vertimo laikotarpis. 

 
5. Pirmininkas gali leisti nesilaikyti 1 ir 2 dalyse nustatytų terminų, jei tekstai yra skubūs dėl 

Sutartyse nustatytų terminų arba dėl Pirmininkų sueigos nustatytų prioritetų, atsižvelgiant į 
institucijų sutarimu sudarytus teisės aktų leidybos tvarkaraščius. 

 
6. Sutarus su atsakingo komiteto sekretoriatu šiame straipsnyje nustatyti terminai gali būti 

pratęsti, jei pateikiami versti labai ilgi dokumentai, itin daug pakeitimų arba pateikiami 
dokumentai, kuriems pagal 14 straipsnio 2 dalį taikoma išimtis. 

 
7. Plenariniame posėdyje svarstytini frakcijų dokumentai pateikiami atsižvelgiant į Pirmininkų 

sueigos darbotvarkėje nustatytą terminą, paprastai likus savaitei iki mėnesinės sesijos, 
trečiadienio 12.00 val.  
Terminui pasibaigus, frakcijos pateiktas tekstas negali būti keičiamas. 
Frakcijos vardu pateikiamas dokumentas turi būti pasirašytas bent vieno dokumentą 
teikiančio nario. 
 

8. Parlamento nariai gali paprašyti išversti posėdžių stenogramos ištraukas į jų pasirinktą 
oficialiąją kalbą. Kiekvienas Parlamento narys turi teisę prašyti išversti iki 30 puslapių per 
metus. Ši teisė išimtinai asmeninė ir jos negalima perduoti ar perkelti puslapių skaičiaus iš 
vienų metų į kitus. Bet kokiam kalbų, į kurias turi būti verčiama, deriniui taikomas 
mažiausiai 10 darbo dienų ištraukų vertimo terminas. 
Kitos oficialios institucijos tarnybos gali pateikti užsakymus išversti stenogramos ištraukas, 
ypač jeigu reikia imtis veiksmų atsižvelgiant į vieną ar daugiau pasakytų kalbų. 
 

9. Pirmininko, Parlamento valdymo organų, taikinimo komitetų arba generalinio sekretoriaus 
pateikti dokumentai, taip pat dokumentai, kuriems pagal Darbo tvarkos taisyklių 
134 straipsnį taikoma skubos tvarka, arba pagal 81 straipsnį pateikti dokumentai, kai 
sutrumpinami terminai, arba skubos atvejais, verčiami kiek įmanoma greičiau, jei tai leidžia 
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turimi ištekliai, atsižvelgiant į 13 straipsnyje nustatytą eilės tvarką ir į pageidaujamą 
terminą. 

 
 

2 DALIS. TIKRINIMAS 
 
 

11 straipsnis. Eilės tvarka 
 
1. Teisės aktų direktoratas nurodyta eilės tvarka tikrina šių kategorijų dokumentus: 

a) pagal bendro sprendimo procedūrą priimtus galutinius su teisės aktų leidyba 
susijusius dokumentus; 

b) per plenarinius posėdžius priimtus dokumentus; 
c) pakeitimus, pateiktus svarstyti per plenarinę sesiją; 
d) Parlamento komitetų su teisės aktų leidyba susijusius pranešimus ir šių pranešimų 

pakeitimus; 
e) Parlamento komitetų su teisės aktų leidyba susijusias nuomones ir šių nuomonių 

pakeitimus; 
f) Parlamento komitetų su teisės aktų leidyba nesusijusius pranešimus ir šių pranešimų 

pakeitimus; 
g) Parlamento komitetų su teisės aktų leidyba nesusijusias nuomones ir jose esančių 

pasiūlymų pakeitimus. 
Tikrinti pateikiamos tik tos d–g punktuose nurodytų dokumentų dalys, dėl kurių vėliau gali 
būti balsuojama per plenarinę sesiją, išskyrus pagrindimus ir aiškinamąsias dalis. 
 

2. Teisės aktų direktoratas stebi, kaip vyksta darbas Parlamento komitetuose, ir paprašytas 
pataria ir padeda nariams ir komitetų sekretoriatams parengti 1 dalyje nurodytus su teisės 
aktų leidyba susijusius ir kitus Parlamento dokumentus. 

 
3. Jei leidžia turimi ištekliai, Teisės aktų direktoratas gali tikrinti ir kitus 1 dalyje neįvardytus 

dokumentus. 
 
 
12 straipsnis. Dokumentų teikimas ir jų grąžinimas tikrinti  
 
1. Prieš siunčiant versti, visi Parlamento komitetų dokumentai, kurie turi būti tikrinami, 

teikiami Teisės aktų direktoratui naudojantis ITER sistema. 
 
2. Teisės aktų direktoratas paprastai baigia tikrinti dokumento tekstą per vieną darbo dieną nuo 

dokumento gavimo momento. 
Teisės aktų direktoratas gali atlikti ne techninius komitete priimto dokumento teksto 
pataisymus tik tada, kai dėl to susitariama su komiteto sekretoriatu ir komiteto primininkas 
prisiima atsakomybę. 
Teisės aktų direktorato patikrintas ir pataisytas dokumentas, dėl kurio buvo susitarta su 
atitinkamo Parlamento komiteto sekretoriatu, pakeičia pirmą komiteto pateiktą dokumentą, 
kad būtų galima vėliau šį dokumentą išversti ir jo pagrindu rengti kitus dokumento 
variantus. Atitinkamo komiteto sekretoriatui automatiškai nusiunčiama elektroninė teksto 
kopija (angl. copy-back). 
 

3. Siekiant, kad Teisės aktų direktoratas galėtų atlikti patikrinimą per vieną darbo dieną, 
komitetų sekretoriatai užtikrina, kad per nurodytą laikotarpį dėl klausimų, susijusių su 
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tikrinamu tekstu, būtų galima kreiptis į asmenį, atsakingą už dokumentą (arba į kitą 
atitinkamo sekretoriato paskirtą kompetentingą asmenį). 

 
4. Šiame straipsnyje nustatytas terminas gali būti pratęsiamas, sutarus su atsakingo komiteto 

sekretoriatu, jei gaunami ypač ilgi tekstai arba ypatingai daug pakeitimų, esant išskirtinai 
dideliam darbo krūviui arba tais atvejais, kai dėl susiklosčiusių aplinkybių galima nustatyti 
ilgesnius terminus. 

 
5. Dėl 11 straipsnio 3 dalyje numatytų dokumentų tikrinimo terminų kiekvienu atskiru atveju 

tariamasi su užsakymą pateikusia tarnyba. 
 
 
 

3 DALIS. VERTIMAS RAŠTU 
 
 

13 straipsnis. Eilės tvarka 
 
1. Vertimo raštu generalinis direktoratas nurodyta eilės tvarka verčia šių kategorijų 

dokumentus: 
a) dokumentus, dėl kurių balsuojama per plenarinius posėdžius: 

− su teisės aktų leidyba susijusius pranešimus ir jų pakeitimus, 
− su teisės aktų leidyba nesusijusius pranešimus ir jų pakeitimus, 
− pasiūlymus dėl rezoliucijų ir jų pakeitimus; 

b) dokumentus, skirtus Pirmininkui, Parlamento valdymo organams, taikinimo 
komitetams ir generaliniam sekretoriui; 

c) svarstyti komitetuose skirtus dokumentus, dėl kurių bus balsuojama plenariniame 
posėdyje: pranešimų projektus, pakeitimus, nuomonių projektus, galutines 
nuomones, pasiūlymų dėl rezoliucijų projektus; 

d) kitus svarstyti komitetuose skirtus dokumentus: darbo dokumentus, valdymo organų 
ataskaitas. 

Verčiant šių kategorijų dokumentus užtikrinama aukščiausia kokybė. 
 

2. Vertimo raštu paslaugomis taip pat gali pasinaudoti šie užsakovai: 
a) Parlamento delegacijos (dviem delegacijos pasirinktomis oficialiosiomis kalbomis); 
b) teminiai skyriai; 
c) frakcijos (kiekviena frakcija taip pat gali pateikti užsakymą išversti skubius 

dokumentus, jeigu jie tiesiogiai susiję su parlamentine veikla, bet ne daugiau kaip 
15 puslapių vienai frakcijai per savaitę); 

d) kiti Biuro ir Pirmininkų sueigos leidimą gavę organai; 
e) Parlamento nariai, ypač kai reikia versti klausimus raštu ir kitus tiesiogiai su 

parlamentine veikla susijusius tekstus; 
f) Parlamento sekretoriatas (administraciniais ir informaciniais tikslais). 
 

3. Parlamentas taip pat teikia vertimo raštu paslaugas Europos ombudsmenui (pagal 2006 m. 
kovo 15 d. bendrąjį bendradarbiavimo susitarimą), AKR ir ES jungtinei parlamentinei 
asamblėjai (pagal Kotonu sutarties Pirmąjį protokolą), Europos ir Viduržemio jūros 
valstybių parlamentinei asamblėjai bei Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei 
asamblėjai (pagal atitinkamus galiojančius nuostatus). 
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14 straipsnis. Verčiamų tekstų apimtis 
 
1. Nustatyta tokia maksimali tekstų, kurie buvo pateikti versti, apimtis: 
 

a) aiškinamosios dalys ir paruošiamieji darbo  
    dokumentai: su teisės aktų leidyba nesusijęs pranešimas 

– 7 psl. 
 su teisės aktų leidyba susijęs pranešimas – 

6 psl. 
 su teisės aktų leidyba susijusi nuomonė – 

3 psl. 
b) pasiūlymai dėl rezoliucijų projektų: įskaitant konstatuojamąsias dalis, bet 

neįskaitant nurodomųjų dalių – 4 psl. 
c) su teisės leidyba nesusijusiose nuomonėse   
  esantys pasiūlymai:         1 psl. 
d) pakeitimų pagrindimai:        500 spaudos ženklų 
e) valdymo organų ataskaitos:        5 psl. 
 
Vieno puslapio tekste yra 1 500 spaudos ženklų (be tarpų). 

 
2. Parlamento komitetas gali savo pranešėjui leisti nukrypti nuo 1 dalyje nurodytų maksimalių 

dydžių, tačiau per metus negali būti viršyta 45 puslapių metinio rezervo riba. Komitetų 
pirmininkų sueiga iš anksto informuojama apie tokį nukrypimą, kad galėtų patikrinti, ar ši riba 
neviršijama. Kiti nukrypimai, išnaudojus metinį rezervą, galimi tik Biurui leidus. 

 
 

KITOS NUOSTATOS 
 
 
15 straipsnis. Užsakovų ir kalbos tarnybų atsakomybės suvokimo didinimas 
 
1. Vertimo žodžiu ir raštu tarnybos kas šešis mėnesius informuoja apie išlaidas, atsiradusias dėl 

prašymų suteikti vertimo paslaugas, ir apie tai, kaip laikytasi kodekso. 
 
2. Po kiekvieno posėdžio vertėjų žodžiu grupės vadovas, suderinęs su posėdžio sekretoriatu, 

Vertimo žodžiu ir konferencijų direktorato generaliniam direktoriui pateikia sąrašą vertimo 
žodžiu paslaugų, kurių buvo paprašyta, tačiau kuriomis nebuvo pasinaudota. Šio sąrašo kopija 
perduodama atitinkamam už posėdį atsakingam sekretoriatui. Minėtasis sekretoriatas 
užregistruoja posėdžio pabaigos laiką ir praneša apie tai Vertimo žodžiu ir konferencijų 
generaliniam direktoratui. 

 
3. Be to, kas šešis mėnesius vertimo žodžiu ir raštu tarnybos atitinkamai parengia naudojimosi 

vertimo paslaugomis ataskaitą ir pateikia ją Biurui. Ši ataskaita apima suteiktų vertimo 
paslaugų analizę atsižvelgiant į užsakovų pateiktus prašymus ir į teikiant šias paslaugas 
patirtas išlaidas. 
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16 straipsnis. Su plėtra susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės 
 
Vertimo žodžiu ir raštu išteklių skirstymo pereinamojo laikotarpio priemonės, atsižvelgiant į 
turimus išteklius, gali būti taikomos tol, kol bus sukaupta pakankamai išteklių visiems vertimo į 
naują kalbą poreikiams patenkinti. 
 
 
17 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 
 
Šis kodeksas įsigalioja 2009 m. sausio 1 dieną. Jis panaikina ir pakeičia 2006 m. rugsėjo 4 d. 
kodeksą. 
 


