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RĪCĪBAS KODEKSS ATTIECĪBĀ UZ DAUDZVALODĪBU 
PREZIDIJS PIEŅĒMIS 

 
2008. GADA 17. NOVEMBRĪ1 

 
 
Prezidijs, 
 
- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā 21., 290. un 314. pantu, 
 
- ņemot vērā Padomes Regulu Nr. 1/1958, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā 

lietojamās valodas un kas grozīta ar turpmākajiem Pievienošanās līgumiem, kā arī ar 
Padomes Regulām Nr. 930/20042 un Nr. 920/20053,   

- ņemot vērā Parlamenta Reglamentu, un it īpaši tā 41. panta 5. punktu, 57. panta 1. punktu, 
134. panta 2. punktu, 136., 138. un 139. pantu un 150. panta 6. punktu, 

 
- ņemot vērā Iestāžu 2003. gada 16. oktobra nolīgumu par labāku likumdošanas procesu4, 
 
- ņemot vērā tā 2001. gada 3. septembra, 2002. gada 11. septembra, 2003. gada 2. jūlija un 

2004. gada 19. aprīļa lēmumus par daudzgadu plānu attiecībā uz Parlamenta sagatavošanos 
Eiropas Savienības paplašināšanai, 

 
- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 11. marta lēmumu par palīdzību Eiropas 

Parlamentam un tā deputātiem likumdošanas darbā — „Pacelt latiņu augstāk”, 
 
- ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 5. septembra5 un 2007. gada 10. jūlija6 rezolūcijas, 
 
– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 24. oktobra lēmumu par grozījumu Eiropas Parlamenta 

Reglamenta 173. pantā un 173.a panta iekļaušanu par stenogrammu un debašu 
audiovizuālajiem ierakstiem7 , 

 
-  ņemot vērā 2006. gada 15. marta Sadarbības pamatnolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas 

ombudu, 
 
- ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences atzinumu, 
 
- ņemot vērā Komiteju priekšsēdētāju konferences atzinumu, 
 
-  ņemot vērā Delegāciju vadītāju konferences atzinumu, 

                                                 
1 Šis Rīcības kodekss atceļ un aizstāj 2006. gada 4. septembra Rīcības kodeksu. 

2 Padomes 2004. gada 1. maija Regula (EK) Nr. 930/2004 par pagaidu izņēmuma pasākumiem saistībā ar Eiropas 
Savienības iestāžu tiesību aktu izstrādi maltiešu valodā. 

3 Padomes 2005. gada 13. jūnija Regula (EK) Nr. 920/2005 ar kuru groza 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko 
nosaka Eiropas Ekonomikas Kopienā lietojamās valodas, un 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas 
Atomenerģijas Kopienā lietojamās valodas, un ar kuru ievieš pagaidu atkāpes no minētajām regulām. 

4 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp. 
5 OV C 305 E, 14.12.2006., 67. lpp. 
6 OV C 175 E, 10.07.2008., 121. lpp. 
7 OV C 263 E, 16.10.2008., 409. lpp. 
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tā kā 
 
(1) daudzgadu plānā ir teikts, ka „pārvaldīta pilnīga daudzvalodība” ir vienīgais veids, kā panākt 

to, lai daudzvalodības izmaksas nepārsniegtu pieņemamos budžeta maksimālos apmērus, 
tajā pašā laikā saglabājot deputātu un pilsoņu līdztiesību; 

 
(2) Parlamenta 2003. gada 14. maija rezolūcijā par tā 2004. gada tāmi ir teikts, ka tas plāno 

turpmāk attīstīt „pārvaldītas daudzvalodības” koncepciju, un Parlaments aicina Prezidiju 
iesniegt praktiskus priekšlikumus par efektīvāku resursu izmantošanu, tajā pašā laikā 
saglabājot valodu vienlīdzību.  Parlamenta 2006. gada 1. jūnija rezolūcijā par 2007. gada 
tāmi pausts uzskats, ka daudzvalodība ir obligāts nosacījums iestādei un tās deputātiem, bet 
atzītas arī lielās izmaksas, lai nodrošinātu milzīgā apjoma rakstiskās un mutiskās tulkošanas 
pakalpojumus.  Parlaments 2006. gada 5. septembra un 2007. gada 10. jūlija rezolūcijās 
pauda uzskatu, ka daudzvalodība ir līdzeklis pilsoņu demokrātiskās kontroles tiesību 
īstenošanai un lingvistiskie pakalpojumi palīdz ES iestādēm joprojām būt atvērtām un 
pārredzamām, kā arī pauda atzinību par valodu dienestu pakalpojumu augsto kvalitāti; 

 
(3) Parlamenta dokumentiem jābūt ļoti kvalitatīviem. Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku 

likumdošanas procesu prasībām īpaša uzmanība kvalitātei jāpievērš gadījumos, kad 
Parlaments rīkojas kā likumdevējs; 

 
(4) lai uzturētu Parlamenta valodu dienestu pakalpojumu augsto kvalitāti, jo šie pakalpojumi ir 

neaizvietojami, garantējot deputātu tiesības lietot Parlamentā viņu izvēlēto valodu, visiem to 
izmantotājiem rūpīgi jāievēro šā rīcības kodeksa prasības; 

 
(5) pilnīgas daudzvalodības īstenošana ilgā laika posmā būs atkarīga no tā, vai valodu dienestu 

pakalpojumu izmantotāji pilnībā apzināsies šo pakalpojumu sniegšanas izmaksas un tādējādi 
izmantos tos pēc iespējas efektīvi;  

 
(6) pārejas laikā pēc paplašināšanās, kad valodu resursi ir nepietiekami, ir vajadzīgi īpaši 

pasākumi šo resursu sadalīšanai, 
 
 

IR PIEŅĒMIS ŠO RĪCĪBAS KODEKSU. 
 
 
1. pants. Vispārīgi noteikumi 
 
1. Deputātu tiesības valodas jautājumos reglamentē Parlamenta Reglaments. Šīs tiesības 

nodrošina, pamatojoties uz „pārvaldītas pilnīgas daudzvalodības” principiem. Ar šo rīcības 
kodeksu nosaka piemērošanas kārtību, it īpaši prioritātes, kas ir jāievēro gadījumos, kad 
valodu resursi nav pietiekami, lai sniegtu visu vajadzīgo nodrošinājumu. 

 
2. Valodu nodrošinājumu Parlamentā pārvalda, pamatojoties uz „pārvaldītas pilnīgas 

daudzvalodības” principiem. Tādējādi saskaņā ar Reglamentu pilnībā ievēro deputātu 
tiesības lietot Parlamentā viņu izvēlētu oficiālu valodu. Daudzvalodībai veltītos resursus 
kontrolē ar tādu pārvaldi, kura pamatojas uz lietotāju faktiskajām vajadzībām, pasākumiem, 
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lai lietotāji vairāk apzinātos savus pienākumus, un efektīvāku valodu nodrošinājuma 
pieprasījumu plānošanu. 

 
3. Sesijas sanāksmju kalendāra projektā, ko iesniedz priekšsēdētāju konferencei, cik vien 

iespējams, ņem vērā ar „pārvaldītu pilnīgo daudzvalodību" saistītos sarežģījumus iestādes 
oficiālo struktūru darbā. 

 
4. Mutiskās un rakstiskās tulkošanas nodrošinājums ir rezervēts 2. un 13. pantā uzskaitītajiem 

lietotājiem un dokumentu kategorijām. Izņemot gadījumus, kad Prezidijs izņēmuma kārtā ir 
devis skaidru atļauju, šāds nodrošinājums nevar būt pieejams ne deputātiem, kas rīkojas 
individuāli, ne ārējām iestādēm. 
Pārbaudi rezervē 11. pantā uzskaitītajām dokumentu kategorijām. 

 
5. Valodu resursu pārvaldības pamatā ir sistēma, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp 

lietotājiem un valodu dienestiem. Lietotāji nosaka un atjaunina savas valodu vajadzības, 
izmantojot „mutiskās tulkošanas profilu” un tulkošanas vajadzību ceturkšņa prognozes, kas 
ir izstrādātas, lai atvieglotu valodu resursu pārvaldību vidēji ilgā un ilgā termiņā. Lietotāji 
paziņo valodu dienestiem savas faktiskās vajadzības šajā kodeksā noteiktajos termiņos. 
Valodu dienesti informē lietotājus par visiem resursu trūkuma gadījumiem. 

 
6. Lietotāju valodu vajadzību noteikšana ir lietotāju kompetencē, bet dienests, kurš sniedz 

prasīto nodrošinājumu, veic vajadzīgos organizatoriskos pasākumus un pieņem lēmumus. 
 
7. Politisko grupu sanāksmes reglamentē „Administratīvie noteikumi par politisko grupu 

sanāksmēm”.  Ja valodu resursi neļauj sniegt visu grupas prasīto nodrošinājumu, piemēro 
šajā rīcības kodeksā noteikto kārtību. 

 
 

MUTISKĀ TULKOŠANA 
 
 
2. pants. Prioritārā secība 
 
1. Mutiskā tulkošana ir rezervēta lietotājiem šādā prioritārā secībā: 
 
 a) plenārsēdei; 
 b) prioritārām politiskām sanāksmēm, kā, piemēram, Parlamenta priekšsēdētāja, 

Parlamenta struktūrvienību (kā definētas Parlamenta Reglamenta I sadaļas 
III nodaļā) un samierināšanas komiteju sanāksmēm; 

 c) Parlamenta komitejām, 
  parlamentārajām delegācijām (komiteju un delegāciju sanāksmju laikā Parlamenta 

komitejām un delegācijām ir prioritāte pār visiem citiem lietotājiem, izņemot tos 
lietotājus, kas minēti a) un b) punktā);  politiskajām grupām (politisko 
grupu un sesiju laikā grupām ir prioritāte pār visiem citiem lietotājiem, izņemot tos 
lietotājus, kas minēti a) un b) punktā); 

 d) preses konferencēm, iestāžu plašsaziņas līdzekļu informatīvajai darbībai, tostarp 
semināriem; citiem iestāžu saziņas pasākumiem; 

 e) citām oficiālām struktūrvienībām, kam Prezidijs un Priekšsēdētāju konference ir 
devusi atļauju; 
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 f) atsevišķiem administratīviem pasākumiem (konkursu testi, semināri, darbinieku 
kopsapulces u.c.). 

 
Mutisko tulkošanu principā rezervē parlamentārajām struktūrām. Tāpēc mutisko tulkošanu 
administratīvajām sanāksmēm var piešķirt vienīgi ar iepriekšēju ģenerālsekretāra atļauju, 
pamatojoties uz attiecīgi pamatotu lietotāja pieprasījumu un Mutiskās tulkošanas un 
konferenču ģenerāldirektorāta tehnisko atzinumu par resursu pieejamību, lai attiecīgajai 
sanāksmei iedalītu laiku, kurš nav aizņemts ar pārāk daudzām parlamentārajām sanāksmēm. 

 
2. Parlaments sniedz mutiskās tulkošanas pakalpojumus ĀKK un ES Apvienotajai 

Parlamentārajai asamblejai (saskaņā ar Kotonū Nolīguma 1. protokolu), Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas 
Parlamentārajai asamblejai un apvienotajām parlamentārajām sanāksmēm (saskaņā ar spēkā 
esošajiem noteikumiem), kā arī Eiropas Ombudam (saskaņā ar 2006. gada 15. marta 
Sadarbības pamatnolīgumu). 

 
3.  Turklāt Parlaments var sniegt mutiskās tulkošanas pakalpojumus citām Eiropas iestādēm 

(saistībā ar iestāžu sadarbību). 
 
 
3. pants. Mutiskās tulkošanas sistēma 
 
Visiem lietotājiem, kas minēti 2. panta 1. un 2. punktā, mutisko tulkošanu nodrošina vienīgi 
Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts. 
 
Sinhrono tulkošanu nodrošina, izmantojot jauktu sistēmu, kurā var izmantot visas vispāratzītas 
mutiskās tulkošanas sistēmas saskaņā ar faktiskajām valodu vajadzībām un tulku pieejamību8. 
 
 
4. pants. Valodu lietojums sanāksmēs darba vietās 
 
1. Izņemot plenārsēdi, ikviens lietotājs izveides laikā sastāda un atjaunina mutiskās tulkošanas 

valodu profilu, kas ir domāts sanāksmēm darba vietās un kas pamatojas uz to deputātu 
faktiskajām vajadzībām, kuri veido attiecīgo struktūrvienību. Par profila pārvaldību ir 
atbildīgs attiecīgās struktūrvienības sekretariāts, vienojoties ar tās vadītāju. To regulāri 
atjaunina, lai ņemtu vērā pieprasītās un faktiski izmantotās valodas, Mutiskās tulkošanas un 
konferenču ģenerāldirektorātam un attiecīgās Parlamenta struktūrvienības sekretariātam 
vienojoties un pamatojoties uz 15. pantā minētajiem ziņojumiem. 

 
2. Sanāksmes organizē ar aktīvajām un pasīvajām valodām, kas ir paredzētas mutiskās 

tulkošanas valodu profilā. Ja sanāksmes prognozes par konkrētās sanāksmes deputātu un 
oficiālu viesu apmeklējumu norāda, ka kāda valoda nebūs vajadzīga, attiecīgās 
struktūrvienības sekretariāts par to nekavējoties informē Mutiskās tulkošanas un konferenču 
ģenerāldirektorātu. 

 
 

                                                 
8 Parlamenta pašreizējā sasaukuma beigās tiks veikts vispusīgs novērtējums.  Šajā novērtējumā īpaši ņems vērā 

tehnoloģiskos sasniegumus, un tas attieksies uz mutiskās tulkošanas sistēmu, kā arī attālinātas mutiskās tulkošanas 
iespējām. 
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5. pants. Valodu lietojums sanāksmēs ārpus darba vietām 
 
1. Parlamenta komitejas un delegācijas 

 Valodu lietojumu nosaka saskaņā ar Reglamenta 138. panta 3. un 4. punktu pēc tam, kad 
deputāti ir apstiprinājuši savu dalību sanāksmē līdz ceturtdienai divas nedēļas pirms 
attiecīgās sanāksmes.  Aktīvo mutisko tulkošanu nodrošina ne vairāk kā piecās valodās, kas 
ir norādītas komitejas/delegācijas valodu profilā. 
Pasīvo mutisko tulkošanu komiteju/delegāciju valodu profilā norādītajām valodām var 
nodrošināt, ja tās dēļ nav jāpalielina tulkošanas kabīņu un/vai tulku skaits. 
Izņēmuma gadījumos Prezidijs var atļaut veikt mutisko tulkošanu vairāk nekā piecās 
valodās, nepārsniedzot budžetā pieejamos līdzekļus un ņemot vērā tulku pieejamību9. 

 
2. Politiskās grupas 

Aktīvo mutisko tulkošanu nodrošina ne vairāk 60% apmērā no valodām, kas ir norādītas 
grupas mutiskās tulkošanas valodu profilā, un ne vairāk kā septiņās valodās. 
Pasīvo mutisko tulkošanu grupā pārstāvētajām valodām var nodrošināt, ja tā dēļ nav 
jāpalielina tulkošanas kabīņu un/vai tulku skaits. 
Ja uzņēmējvalsts valoda nav iekļauta grupas mutiskās tulkošanas valodu profilā, var 
nodrošināt mutisko tulkojumu arī šajā valodā. 
Izņēmuma Prezidijs var ļaut atkāpties no pirmā un otrā apakšpunkta noteikumiem.  To darot, 
Prezidijs var lūgt grupai daļēji segt izmaksas, kas radušās šādas atkāpšanās rezultātā. 

 
 
6. pants. Pieprasījumu laika plānošana, koordinēšana un apstrāde sanāksmēm ar mutisko 
tulkošanu 
 
1. Iekšpolitikas un Ārpolitikas ģenerāldirektorāti un politisko grupu ģenerālsekretāri vismaz 

trīs mēnešus iepriekš iesniedz Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorātam 
provizorisku sanāksmju kalendāru, sadarbībā ar Mutiskās tulkošanas un konferenču 
ģenerāldirektorātu nodrošinot, ka sanāksmes tiek vienmērīgi plānotas visās darba nedēļas 
laika nišās. 
Šajā kalendārā norāda sanāksmju grafiku un vietu un, cik tas iespējams, nepieciešamās 
valodas. 

 
2. Iekšpolitikas un Ārpolitikas ģenerāldirektorātu Kalendāra nodaļa, no vienas puses, un 

politisko grupu ģenerālsekretāri, no otras puses, veic nepieciešamos pasākumus, lai 
koordinētu attiecīgo lietotāju pieprasījumus. 

 
3.  Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts izskata mutiskās tulkošanas 

pieprasījumus un izmaiņas šādos pieprasījumos tādā secībā, kā tie ir saņemti, ņemot vērā 
2. panta 1. punktā noteiktās prioritātes. 

 
4. Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts nodrošina vajadzīgo koordināciju, 

gadījumos, kad lietotājs iesniedz pieprasījumu sanāksmei ar mutisko tulkošanu, kura 
paredzēta laika nišā, kas parasti ir rezervēta citam lietotājam. Tomēr vajadzības gadījumā 
attiecīgajam lietotājam ir jāsaņem politisko struktūrvienību piekrišana atkāpties no 
Parlamenta kalendāra. 

 
                                                 
9 Lietotājiem jāsagatavo pienācīgi pamatots pieprasījums, balstoties uz kuru Mutiskās tulkošanas un konferenču 
ģenerāldirektorāts sagatavo tehnisko atzinumu. 
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5. Ja ir iesniegti vienlīdz prioritāri konkurējoši pieprasījumi vai ja ir 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 2. punkta a) apakšpunktā minētie force majeure gadījumi, šo jautājumu 
iesniedz ģenerālsekretāram iepriekšējai apstiprināšanai, balstoties uz pienācīgi pamatotu 
lietotāja pieprasījumu un Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāta izstrādātu 
tehnisko atzinumu10. 

 
 
7. pants. Laika izvēles principi 
 
1. Atkarībā no cilvēkresursu pieejamības un pieņemot, ka sanāksmes iekļaujas laika standartā, 

vienlaikus var notikt 18 sanāksmes ar mutisko tulkošanu, tostarp sanāksmes ārpus darba 
vietām11. Šajā galīgajā ierobežojumā jāņem vērā vēl šādi ierobežojumi: 
- ne vairāk kā 5 sanāksmēs var nodrošināt tulkošanu no 21 oficiālās valodas (turklāt vienā no 

minētajām piecām sanāksmēm, plenārsēdē, var nodrošināt tulkošanu no visām oficiālajām 
valodām); 

- 4 sanāksmēs var nodrošināt tulkošanu no 16 oficiālajām valodām12;  
- 5 sanāksmēs var nodrošināt tulkošanu no 12 oficiālajām valodām un 
- 4 sanāksmēs var nodrošināt tulkošanu no 6 oficiālajām valodām. 
Tulkošanu no valodām, kas nav ES valodas, nodrošina vienīgi, ja ir pieejami attiecīgie 
resursi, un šos pieprasījumus izskata Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts 
saskaņā ar kārtību, kas noteikta 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā. 
Visām sanāksmēm, kuras neiekļaujas 18 vienlaikus notiekošo sanāksmju galīgajā 
ierobežojumā, ir vajadzīga ģenerālsekretāra iepriekšēja atļauja, ko sniedz, balstoties uz 
pienācīgi pamatotu lietotāja pieprasījumu un Mutiskās tulkošanas un konferenču 
ģenerāldirektorāta sagatavotu tehnisku atzinumu. 
 

2. Sanāksmju laika standarts ir trīs ar pus stundas vienā dienas pusē, izņemot to lietotāju 
sanāksmes, kuri minēti 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. 
Visām sanāksmēm, kuras pārsniedz standarta laiku, ir vajadzīga ģenerālsekretāra iepriekšēja 
atļauja, ko sniedz, balstoties uz pienācīgi pamatotu lietotāja pieprasījumu un Mutiskās 
tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāta sagatavotu tehnisku atzinumu. 
 

3. Nevar tikt garantēts tulkošanas nodrošinājums sanāksmēm, kuru laikā pieprasa to 
pagarinājumu. 
 

 
8. pants. Pieprasījumu iesniegšanas un anulēšanas termiņi sanāksmēm ar mutisko tulkošanu 

un valodu nodrošinājumu 
 
1.  Sanāksmes darba vietās 
 
a) Sanāksmju pieprasījumi 
Izņemot force majeure gadījumus, visi pieprasījumi 
-  papildu sanāksmei13, 

                                                 
10 Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts var ierosināt citas pieejamās laika nišas ap pieprasīto laiku, lai 

nodrošinātu sanāksmju labāku regulējumu saskaņā ar 6. panta 1. punktu. 
11 Aprēķina, ņemot vērā divas laika nišas dienā. 
12 Ja vien ir pieejami resursi, valodu nodrošinājumu bez iepriekšējas atļaujas šīm sanāksmēm var palielināt līdz ne 

vairāk kā 18 oficiālajām valodām. 
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-   sanāksmes atlikšanai vai 
-   vietas maiņai  
jāiesniedz ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms paredzētā attiecīgās sanāksmes datuma.  
Šādus pieprasījumus izskata saskaņā ar 6. pantā noteikto kārtību. 
 
b) Pieprasījumi par valodu nodrošinājumu 
Pieprasījumi par papildu oficiālās valodas nodrošinājumu jāiesniedz ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms 
paredzētā attiecīgās sanāksmes datuma. Pēc šā termiņa beigām šādu pieprasījumu apmierina tikai 
tad, ja ir pieejami attiecīgie resursi. 
Ja sakarā ar pieprasījuma par papildu oficiālās valodas nodrošināšanu ir jāanulē citas valodas 
tulkojuma nodrošināšana kādā citā valodā, Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts 
informē lietotāju par visām papildus izmaksām, kādas rodas, aizstājot valodas. 
Pieprasījumus par valodas nodrošinājumu, kas nav ES valoda, jāiesniedz ne vēlāk kā četras nedēļas 
pirms paredzētā attiecīgās sanāksmes datuma. Pēc šā termiņa beigām šādu pieprasījumu apmierina 
tikai tad, ja ir pieejami attiecīgie resursi. 
Pēdējais termiņš pieprasījumu iesniegšanai par papildu valodu nodrošinājumu (bez garantijas par 
resursu pieejamību) un jau sniegto pieprasījumu apstiprināšanai ir ceturtdienas pusdienlaiks nedēļā 
pirms attiecīgās sanāksmes. 
Pēc šā termiņa beigām šādus pieprasījumus neapmierina, izņemot gadījumus, kad cits lietotājs tajā 
pašā vietā nolemj atteikties no tulku komandas, kas nodrošina attiecīgo valodu sanāksmei tajā pašā 
laika nišā. 
 
c) Anulēšana 

Visos sanāksmes vai valodas anulēšanas gadījumos par to jāpaziņo Mutiskās tulkošanas un 
konferenču ģenerāldirektorātam, cik drīz vien iespējams, principā vismaz trīs nedēļas pirms 
paredzētā attiecīgās sanāksmes datuma, bet, jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā tās nedēļas ceturtdienas 
pusdienlaikā, kura ir nedēļu pirms sanāksmes. Anulēšanas termiņš ir aprēķinu bāze, lai noteiktu 
visas radušās izmaksas, un Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts tās ņem vērā, 
sagatavojot ziņojumu saskaņā ar 15. pantu. 
 
2. Sanāksmes ārpus darba vietām 

 
a) Sanāksmju pieprasījumi 
Izņemot force majeure gadījumus, visi pieprasījumi  
- papildu sanāksmei14, 
-  sanāksmes atlikšanai vai  
-  vietas maiņai 
jāiesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms paredzētā attiecīgās sanāksmes datuma. 
Šādus pieprasījumus izskata saskaņā ar 6. pantā noteikto kārtību. 
 
b) Valodu pieprasījumi 
Pieprasījumus par papildu oficiālās valodas nodrošinājumu jāiesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas 
pirms paredzētā attiecīgās sanāksmes datuma. Pēc šā termiņa beigām šādu pieprasījumu apmierina 
tikai tad, ja ir pieejami attiecīgie resursi. 
 

                                                                                                                                                                  
13  Sanāksmes, kurās mutisko tulkojumu nodrošina grupu rīcībā nodotās tulku komandas un kuras notiek sesiju laikā, 

atbilstīgi Administratīvo noteikumu par grupu sanāksmēm 5. panta 1. punktam, neuzskata par papildu sanāksmēm. 
14  Sanāksmes, kurās mutisko tulkojumu nodrošina grupu rīcībā nodotās tulku komandas un kuras notiek sesiju laikā, 

atbilstīgi Administratīvo noteikumu par grupu sanāksmēm 5. panta 1. punktam, neuzskata par papildu sanāksmēm. 
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Ja pieprasījuma par papildu valodu rezultātā ir jāanulē cita valoda, Mutiskās tulkošanas un 
konferenču ģenerāldirektorāts informē lietotāju par visām papildus izmaksām, kādas rodas, aizstājot 
valodas. 
Pēdējais termiņš pieprasījumu iesniegšanai par papildu valodu nodrošinājumu (bez garantijas par 
resursu pieejamību) un jau sniegto pieprasījumu apstiprināšanai ir ceturtdienas pusdienlaiks otrajā 
nedēļā pirms attiecīgās sanāksmes. 
 
Pēc šā termiņa beigām šādus pieprasījumus neapmierina, izņemot gadījumus, kad cits lietotājs tajā 
pašā vietā nolemj atteikties no tulku komandas, kas nodrošina attiecīgo valodu sanāksmei tajā pašā 
laika nišā. 
 
c) Anulēšana 
Visos sanāksmes vai valodas anulēšanas gadījumos par to jāpaziņo Mutiskās tulkošanas un 
konferenču ģenerāldirektorātam, cik drīz vien iespējams, principā vismaz trīs nedēļas pirms 
paredzētā attiecīgās sanāksmes datuma, bet, jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā tās nedēļas ceturtdienas 
pusdienlaikā, kura ir divas nedēļas pirms sanāksmes. Anulēšanas termiņš ir aprēķinu bāze, lai 
noteiktu visas radušās izmaksas, un Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorāts tās ņem 
vērā, sagatavojot ziņojumu saskaņā ar 15. pantu.  
 
 
 

DOKUMENTU APRITE 
1. DAĻA — ADMINISTRATĪVĀ APRITE 

 
 

9. pants. Dokumentu iesniegšana un perspektīvā plānošana 
 
1. Visus rakstiskās tulkošanas pieprasījumus iesniedz ar iekšējās datorsistēmas palīdzību. Tajā 

pašā brīdī dienests, kas iesniedz pieprasījumu, “Epades” datorsistēmā tam atvēlētajā resursā 
un attiecīgajā mapē novieto tulkojamā dokumenta oriģinālu. Oriģinālajā tekstā ir ievēroti 
spēkā esošie modeļi un noformējuma prasības. Tā lingvistiskajai un redakcionālajai 
kvalitātei jābūt pienācīgai un tam jāpievieno visas nepieciešamās atsauces, lai izvairītos no 
dubulta tulkošana darba un nodrošinātu iztulkotā teksta vienotību un kvalitāti. 

 
2. Pamatojoties uz to darba programmām, komiteju, tostarp politikas departamentu sekretariāti, 

katru ceturksni informē rakstiskās tulkošanas un juristu-lingvistu dienestus par paredzamo 
darba apjomu. Gadījumos, ja teksts ir ārkārtīgi liela apjoma un/vai paredzēto grozījumu ir 
ārkārtīgi daudz, par to nekavējoties brīdina visas iesaistītās puses. 

 
3. Rakstiskās tulkošanas un juristu-lingvistu dienesti arī nekavējoties brīdina komiteju 

sekretariātus un politikas departamentus, ja sagaidāmas grūtības ar termiņu ievērošanu. 
 
 
10. pants.Termiņi un sagatavošanās laiks rakstiskajai tulkošanai  
 
1. Tekstus, kas domāti izskatīšanai Parlamenta komitejā vai delegācijā, komitejas vai 

delegācijas sekretariāts pa iekšējo datorsistēmu iesniedz ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 
attiecīgās sanāksmes. 
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Ja 10 darba dienu termiņš (ieskaitot 1 darba dienu, kas paredzēta Tiesību aktu direktorātam) 
ir ievērots, iztulkotie teksti ir pieejami elektroniskā formātā ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms 
attiecīgās sanāksmes. Tad tekstus drukā un sanāksmes laikā izdala. 
 

2. Parlamenta komiteju pieņemtos nobeiguma ziņojumus var paredzēt sesijas darba kārtībā, ja 
tie iesniegti Tiesību aktu direktorātam apstiprināšanai un sekojošai iesniegšanai ne vēlāk kā 
a) vienu mēnesi pirms attiecīgās sesijas normatīvo ziņojumu pirmā lasījuma (COD) 

gadījumā, 
b) ceturtās darba nedēļas piektdienā pirms attiecīgās sesijas nedēļas saskaņā ar 

apspriežu procedūru (CNS) pieņemto normatīvo ziņojumu un patstāvīgo ziņojumu 
(INI) gadījumā, 

c) trešās darba nedēļas piektdienā pirms attiecīgās sesijas nedēļas citu ziņojumu 
gadījumā. 

Ja ziņojumi iesniegti norādītajos termiņos, tie ir pieejami grupām visās oficiālajās valodās 
no plkst. 12.00 piektdienā, otrajā nedēļā pirms sesijas. Tomēr pirmā lasījuma normatīvie 
ziņojumi (COD) ir pieejami iekšējā datorsistēmā 10 darba dienu laikā kopš to iesniegšanas. 
Nobeiguma ziņojumus iesniedz Tiesību aktu direktorātam apstiprināšanai, cik drīz vien 
iespējams pēc to pieņemšanas komitejā un principā ne vēlāk kā 2 darba dienas pēc to 
pieņemšanas. 
 

3. Jautājumu sagatavošanai tulkošanai nepieciešami šādi termiņi: 
jautājumi, uz kuriem sniedz rakstisku atbildi — 5 darba dienas; 
prioritārie jautājumi, uz kuriem sniedz rakstisku atbildi — 3 darba dienas; 
jautājumi, kurus paredzēts uzdot jautājumu izskatīšanas laikā — 1 darba diena. 
 

4. Visu citu tekstu gadījumā, izņemot dokumentus Parlamenta priekšsēdētājam, Parlamenta 
vadošajām struktūrvienībām, samierināšanas komitejām vai ģenerālsekretāram, vispārējais 
sagatavošanās laiks tulkošanai ir vismaz 10 darba dienas. 

 
5. Priekšsēdētājs var piešķirt iespēju atkāpties no 1. un 2. punktā minētajiem termiņiem 

gadījumos, kas ir steidzami saistībā ar Līgumos noteiktajiem termiņiem vai Priekšsēdētāju 
konferencē noteiktajām prioritātēm, ņemot vērā normatīvos grafikus, par kuriem iestādes 
savstarpēji vienojušās. 

 
6. Termiņu, kas noteikts šajā pantā, var pagarināt, vienojoties ar attiecīgās komitejas 

sekretariātu, gadījumos, ja teksts ir ārkārtīgi liela apjoma, grozījumu ir ārkārtīgi daudz, vai 
arī tekstiem, kuriem piešķirti izņēmumi saskaņā ar 14. panta 2. punktu. 

 
7. Ja tie ir grupas dokumenti, kas domāti izskatīšanai plenārsēdē, iesniegšanas termiņu nosaka 

Priekšsēdētāju konference darba kārtībā, un tas parasti ir trešdien plkst. 12.00 nedēļā pirms 
sesijas.  
Pēc šī termiņa grupas iesniegtajā tekstā nevar veikt nekādas izmaiņas. 
Uz teksta, kas ir iesniegts kādas grupas vārdā, iesniedzot ir jābūt vismaz viena tā deputāta 
parakstam, kurš to iesniedz. 
 

8. Izrakstus no plenārsēžu norises deputāti var pieprasīt iztulkot viņu izvēlētajā oficiālajā 
valodā. Katram deputātam ir tiesības pieprasīt ne vairāk kā 30 lappušu tulkojumu gadā. Šīs 
tiesības attiecas uz deputātu personiski un nav nododamas citai personai, turklāt 
neizmantotās tiesības nevar izmantot nākamajā gadā. Sagatavošanās laiks izrakstu 
tulkošanai ir vismaz 10 darba dienas katrai nepieciešamajai valodu kombinācijai. 
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Citas oficiālās Parlamenta struktūrvienības var pieprasīt stenogrammu izrakstu tulkojumus, 
jo īpaši tad, ja vienas vai vairāku runu sakarā ir jārīkojas. 
 

9. Parlamenta priekšsēdētāja, Parlamenta vadošo struktūrvienību, samierināšanas komiteju vai 
ģenerālsekretāra iesniegtos tekstus, kā arī tekstus, kurus saskaņā ar Reglamenta 134. pantu 
izskata steidzamā kārtā vai kuri iesniegti saskaņā ar Reglamenta 81. pantu, saīsinātu termiņu 
vai steidzamības gadījumā tulko, tiklīdz to pieļauj resursi, ņemot vērā 13. pantā noteikto 
prioritāro kārtību un pieprasīto termiņu. 

 
 

2. DAĻA — PĀRBAUDE 
 
 

11. pants. Prioritārā secība 
 
1. Tiesību aktu direktorāts pārbauda turpmāk minētās dokumentu kategorijas šādā prioritārā 

secībā: 
a) galīgie normatīvie teksti, kas pieņemti ar koplēmuma procedūru; 
b) plenārsēdē pieņemtie teksti; 
c) plenārsēdei iesniegtie grozījumi; 
d) Parlamenta komiteju normatīvie ziņojumi un to grozījumi; 
e) Parlamenta komiteju normatīvie atzinumi un to grozījumi; 
f) Parlamenta komiteju nenormatīvie ziņojumi un to grozījumi; 
g) Parlamenta komiteju nenormatīvie atzinumi un tajos ietverto priekšlikumu grozījumi; 
Attiecībā uz tekstiem, kas minēti d) un g) punktā, jāpārbauda tikai tās šo tekstu daļas, par 
kurām vēlāk varētu notikt balsojums, nevis pamatojumi un paskaidrojumi. 
 

2.  Tiesību aktu direktorāts seko līdzi Parlamenta komiteju darbam un pēc to pieprasījuma 
sniedz deputātiem un komiteju sekretariātiem padomus un palīdzību attiecībā uz 1. punktā 
minēto normatīvo un parlamentāro tekstu sagatavošanu. 

 
3. Citus tekstus, kas nav minēti 1. punktā, Tiesību aktu direktorāts var pārbaudīt, ja to atļauj 

pieejamie resursi. 
 

 
12. pants. Pārbaudei paredzēto tekstu iesniegšana un atdošana atpakaļ  
 
1. Visus pārbaudei paredzētos Parlamenta komiteju tekstus iesniedz Tiesību aktu direktorātam 

ITER sistēmā, pirms tie nosūtīti tulkošanai. 
 
2. Tiesību aktu direktorāts principā pabeidz pārbaudi vienas darba dienas laikā pēc teksta 

saņemšanas. 
Tiesību aktu direktorāts komitejas pieņemtajā tekstā var izdarīt izmaiņas, kas nav tehniska 
rakstura, tikai tad, ja tam piekrīt attiecīgās komitejas sekretariāts komitejas priekšsēdētāja 
pārziņā. 
Tiesību aktu direktorāta pārbaudītais un pārveidotais teksts, kuram piekritis attiecīgās 
Parlamenta komitejas sekretariāts, aizstāj komitejas iepriekš iesniegto tekstu tulkošanai un 
sekojošo redakciju izstrādei. Teksta elektroniska kopija tiek automātiski nosūtīta attiecīgās 
komitejas sekretariātam („copy-back”). 
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3. Lai nodrošinātu to, ka Tiesību aktu direktorāts var pabeigt pārbaudi vienas darba dienas 
laikā, komitejas sekretariāts nodrošina, ka persona, kas atbildīga par šo tekstu (vai 
kompetents aizstājējs no attiecīgā sekretariāta) ir pieejama šajā laika periodā, lai atbildētu uz 
visiem jautājumiem par šo tekstu. 

 
4. Termiņu, kas noteikts šajā pantā, var pagarināt, vienojoties ar attiecīgās komitejas 

sekretariātu, gadījumos, ja teksts ir ārkārtīgi liela apjoma, grozījumu ir ārkārtīgi daudz, 
noslogojums ir nepieredzēti liels, vai gadījumos, kad apstākļi pieļauj pagarināt kopējo 
termiņu. 

 
5. Par termiņiem to tekstu pārbaudei, kas minēti 11. panta 3. punktā, vienojas ar dienestu, kas 

pieprasījis šo pārbaudi katrā gadījumā individuāli. 
 
 
 

3. DAĻA — RAKSTISKĀ TULKOŠANA 
 
 

13. pants. Prioritārā secība 
 
1. Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts tulko turpmāk minētās dokumentu kategorijas šādā 

prioritārā secībā: 
a) dokumentus, par kuriem balso plenārsēdē: 

- normatīvos ziņojumus un to grozījumus, 
- nenormatīvos ziņojumus un to grozījumus, 
- rezolūciju priekšlikumus un to grozījumus; 

b) dokumentus Parlamenta priekšsēdētājam, Parlamenta vadošajām struktūrvienībām, 
samierināšanas komitejām vai ģenerālsekretāram; 

c) dokumentus, kuri domāti izskatīšanai komitejā un par kuriem var balsot plenārsēdē: 
ziņojuma projektus, grozījumus, atzinumu projektus, galīgos atzinumus, rezolūciju 
priekšlikumu projektus; 

d) citus dokumentus, kas jāizskata komitejā: darba dokumentus, kopsavilkumus. 
Šīm dokumentu kategorijām nodrošina visaugstākos kvalitātes standartus. 
 

2. Rakstiskā tulkošana ir pieejama arī šādiem lietotājiem: 
a) parlamentārajām delegācijām (divās delegācijas izvēlētajās oficiālajās valodās); 
b) politikas departamentiem; 
c) politiskajām grupām (dokumenti, kas ir tieši saistīti ar Parlamenta darbību — katra 

grupa var arī prasīt steidzamu dokumentu tulkošanu, nepārsniedzot 15 lappuses 
katrai grupai nedēļā); 

d) citām oficiālām struktūrvienībām, kam Prezidijs un Priekšsēdētāju konference ir 
devusi atļauju; 

e) deputātiem, jo īpaši attiecībā uz rakstiskiem jautājumiem un citiem tekstiem, kas tieši 
saistīti ar parlamentāro darbību; 

f) Parlamenta sekretariātam administratīvām vajadzībām. 
 

3. Parlaments sniedz arī rakstiskās tulkošanas pakalpojumus Eiropas Ombudam (saskaņā ar 
2006. gada 15. marta sadarbības pamatnolīgumu), ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai 
asamblejai (saskaņā ar Kotonū Nolīguma 1. protokolu), kā arī Eiropas un Vidusjūras reģiona 
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valstu parlamentārajai asamblejai un Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai 
(saskaņā ar spēkā esošajiem attiecīgajiem noteikumiem). 

 
 
14. pants. Tulkošanai iesniegto tekstu garums 
 
1. Uz tulkošanai iesniegtajiem tekstiem attiecina šādus maksimālos garumus: 
 

a) paskaidrojumi un sagatavošanas   7 lappuses nenormatīviem ziņojumiem, 
 darba dokumenti:     6 lappuses normatīviem ziņojumiem, 
        3 lappuses normatīviem atzinumiem; 
b) rezolūciju priekšlikumu projekti:   4 lappuses, ieskaitot apsvērumus, bet 
        neieskaitot norādes; 
c) „ierosinājumi”, kas ir daļa no nenormatīviem 
    atzinumiem:      1 lappuse; 
d) grozījumu pamatojumi:    500 rakstu zīmes; 
e) kopsavilkumi:     5 lappuses 
 
Ar lappusi saprot 1500 rakstu zīmju garu tekstu (bez atstarpēm). 

 
2. Parlamenta komiteja tās referentam var piešķirt atkāpi no 1. punktā noteiktajiem 

ierobežojumiem, ja tā nepārsniedz 45 lappušu gada rezervi.  Komiteju priekšsēdētāju 
konferenci par atkāpi informē iepriekš, lai tā var pārliecināties, ka atkāpe atbilst piešķirtajai 
rezervei.  Tiklīdz komiteja ir izlietojusi savu gada rezervi, visām turpmākajām atkāpēm ir 
vajadzīga Prezidija atļauja. 

 
 

CITI NOTEIKUMI 
 
 
15. pants. Lietotāju un valodu dienestu atbildības palielināšana 
 
1. Reizi sešos mēnešos mutiskās un rakstiskās tulkošanas dienesti informē lietotājus gan par 

izmaksām, kādas radās sakarā ar viņu pieprasīto valodu nodrošinājumu, gan par to, kādā mērā 
viņi ir ievērojuši kodeksu. 

 
2. Katras sanāksmes beigās tulku komandas vadītājs, vienojoties ar sanāksmes sekretariātu, 

sastāda Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektoram domātu sarakstu ar valodu 
nodrošinājumu, kas bija pieprasīts, bet nav izmantots.  Šī saraksta kopiju nosūta attiecīgās 
struktūrvienības sekretariātam.  Sanāksmes sekretariāts reģistrē faktisko sanāksmes beigu 
laiku un to nekavējoties paziņo Mutiskās tulkošanas un konferenču ģenerāldirektorātam. 

 
3. Turklāt, un arī reizi sešos mēnešos, mutiskās un rakstiskās tulkošanas dienesti katrs sagatavo 

ziņojumu par valodu dienestu izmantošanu, kas iesniedzams Prezidijam.  Šajā ziņojumā tiek 
iekļauta analīze par valodu nodrošinājumu attiecībā pret lietotāju iesniegtajiem 
pieprasījumiem un izmaksām, kas radušās, nodrošinot šos pakalpojumus. 
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16. pants. Pārejas posma pasākumi pēc paplašināšanās 
 
Līdz laikam, kad resursi ir pietiekami, lai pilnībā nodrošinātu pakalpojumus jaunā valodā, var 
noteikt pārejas posma pasākumus mutiskās un rakstiskās tulkošanas resursu izmantošanai, ņemot 
vērā resursu pieejamību. 
 
 
17. pants. Nobeiguma noteikumi 
 
Šis Rīcības kodekss stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.  Tas atceļ un aizstāj 2006. gada 4. septembra 
Rīcības kodeksu. 
 
 


