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ETICKÝ KÓDEX VIACJAZYČNOSTI 
PRIJATÝ PREDSEDNÍCTVOM 

 
17. NOVEMBRA 20081 

 
Predsedníctvo, 
 
- so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej články 21, 290 

a 314, 
 
- so zreteľom na nariadenie Rady č. 1/1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom 

spoločenstve, ako ho upravujú následné zmluvy o pristúpení a nariadenia Rady č. 930/20042 
a 920/20053, 

 
- so zreteľom na Rokovací poriadok Európskeho parlamentu a najmä na jeho články 41 ods. 

5, 57 ods. 1, 134 ods. 2, 136, 138, 139 a 150 ods. 6, 
 
- so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe právnych predpisov zo 16. 

októbra 20034, 
 
- so zreteľom na svoje rozhodnutia z 3. septembra 2001, 11. septembra 2002, 2. júla 2003 

a 19. apríla 2004 týkajúce sa viacročného plánu prípravy Parlamentu na rozšírenú Európsku 
úniu, 

 
- so zreteľom na svoje rozhodnutie z 11. marca 2003 o legislatívnej pomoci Európskemu 

parlamentu a jeho poslancom: Nastaviť latku vyššie, 
 
- so zreteľom na svoje uznesenia z 5. septembra 20065 a z 10. júla 20076, 
 
- so zreteľom na svoje rozhodnutie z 24. októbra 2007 o zmene a doplnení článku 173 

rokovacieho poriadku o doslovnom zápise a vložení článku 173a o audiovizuálnom zázname 
rokovania7, 

 
- so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci z 15. marca 2006 uzavretú s Európskym 

ombudsmanom, 
 
- so zreteľom na stanovisko konferencie predsedov, 
 
- so zreteľom na stanovisko konferencie predsedov výborov, 
 
- so zreteľom na stanovisko konferencie predsedov delegácií, 
                                                 
1 Tento etický kódex ruší a nahrádza etický kódex zo 4. septembra 2006. 
2 Nariadenie Rady (ES) č. 930/2004 z 1. mája 2004 o dočasných odchylných opatreniach týkajúcich sa vyhotovovania 

právnych aktov orgánov Európskej únie v maltskom jazyku. 
3 Nariadenie Rady (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005 o zmene a doplnení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní 

jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky 
používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, a o dočasných odchylných opatreniach od týchto 
nariadení. 

4 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1. 
5 Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 67. 
6 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 121. 
7 Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 409. 
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keďže: 
 
(1) podľa viacročného plánu jedine na základe „riadeného komplexného systému 

viacjazyčnosti“ bude možné udržať náklady na viacjazyčnosť v prijateľných rozpočtových 
medziach a zachovať pritom rovnoprávne postavenie poslancov a občanov, 

 
(2) Parlament vo svojom uznesení zo 14. mája 2003 o odhadoch na rok 2004 vyjadril úmysel 

ďalej rozvíjať koncepciu „riadeného systému viacjazyčnosti“ a vyzval predsedníctvo, aby 
predložilo konkrétne návrhy na účinnejšie využívanie zdrojov, pričom sa má zachovať 
rovnoprávne postavenie jazykov; vo svojom uznesení z 1. júna 2006 o odhade príjmov 
a výdavkov Európskeho parlamentu na rok 2007 Parlament vyjadril názor, že viacjazyčnosť 
je nevyhnutnou podmienkou pre túto inštitúciu a jej poslancov, a uviedol, že si je vedomý 
vysokých nákladov, ktoré si vyžaduje udržiavanie takých rozsiahlych prekladateľských 
a tlmočníckych služieb; vo svojich uzneseniach z 5. septembra 2006 a z 10. júla 2007 
Parlament vyjadril názor, že viacjazyčnosť umožňuje občanom uplatňovať právo na 
demokratickú kontrolu, že jazykové služby pomáhajú, aby inštitúcie EÚ boli naďalej 
otvorené a transparentné, a vyjadril spokojnosť s vysokou kvalitou jazykových služieb, 

 
(3) je potrebné, aby dokumenty Parlamentu mali čo najvyššiu kvalitu; osobitnú pozornosť treba 

venovať kvalite vtedy, keď Parlament v súlade s požiadavkami Medziinštitucionálnej 
dohody o lepšej tvorbe právnych predpisov koná ako zákonodarca, 

 
(4) v záujme zachovania vysokej kvality jazykových služieb – čo je nevyhnutné na plné 

zaručenie práva poslancov vyjadrovať sa v jazyku podľa vlastného výberu – všetci, ktorí 
využívajú jazykové služby, musia dôsledne dodržiavať záväzky vyplývajúce z tohto kódexu, 

 
(5) dlhodobé uplatňovanie systému komplexnej viacjazyčnosti bude možné vtedy, ak si 

používatelia jazykových služieb budú plne vedomí nákladov na poskytovanie týchto služieb, 
a teda i vlastnej zodpovednosti za ich čo najlepšie využívanie,  

 
(6) počas prechodného obdobia po rozšírení, keď je nedostatok jazykových zdrojov, sú na ich 

prideľovanie potrebné osobitné opatrenia, 
 
 

PRIJÍMA TENTO ETICKÝ KÓDEX: 
 
 
Článok 1: Všeobecné ustanovenia 
 
1. Práva poslancov v jazykovej oblasti stanovuje Rokovací poriadok Európskeho parlamentu. 

Tieto práva sú zabezpečené na základe zásad „riadeného komplexného systému 
viacjazyčnosti“. Tento etický kódex stanovuje vykonávacie opatrenia, najmä priority 
týkajúce sa prípadov, keď jazykové zdroje neumožňujú zabezpečiť všetky požadované 
služby. 

 
2. Jazykové služby v Európskom parlamente sa organizujú na základe zásad „riadeného 

komplexného systému viacjazyčnosti“. Znamená to plné rešpektovanie práva poslancov 
používať v Parlamente úradný jazyk podľa vlastného výberu a v súlade s Rokovacím 
poriadkom Európskeho parlamentu. Zdroje určené na zabezpečenie viacjazyčnosti 
kontrolujú riadiace zložky na základe skutočných potrieb používateľov, opatrení 
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zameraných na ich zodpovednejšie využívanie a efektívnejšieho plánovania požiadaviek na 
jazykové zabezpečenie. 

 
3. Návrh kalendára zasadnutí predložený konferencii predsedov v čo najvyššej možnej miere 

zohľadňuje obmedzenia, ktoré pre činnosť oficiálnych orgánov Parlamentu vyplývajú 
z „riadeného komplexného systému viacjazyčnosti“. 

 
4. Tlmočnícke a prekladateľské služby sú vyhradené pre používateľov a kategórie dokumentov 

uvedené v článkoch 2 a 13. Tieto služby sa neposkytujú poslancom na osobné účely ani 
externým organizáciám s výnimkou výslovného a výnimočného povolenia predsedníctva. 
Overovanie je vyhradené pre kategórie dokumentov uvedené v článku 11. 

 
5. Riadenie jazykových zdrojov je založené na systéme výmeny informácií medzi 

používateľmi a jazykovými službami. Používatelia určujú a aktualizujú svoje jazykové 
potreby prostredníctvom „tlmočníckeho jazykového profilu“ a štvrťročného odhadu 
požiadaviek na preklad, ktorých cieľom je uľahčiť strednodobé a dlhodobé riadenie 
jazykových zdrojov. Používatelia informujú jazykové služby o svojich skutočných 
potrebách v termínoch stanovených v tomto kódexe. Jazykové služby informujú 
používateľov o každom nedostatku zdrojov. 

 
6. Používatelia určujú svoje jazykové potreby a útvar poskytujúci požadované služby 

uskutočňuje potrebné organizačné opatrenia a rozhodnutia. 
 
7. Schôdze politických skupín upravujú administratívne predpisy pre schôdze politických 

skupín. V prípade, že z jazykových zdrojov nemožno pokryť všetky požiadavky skupín, 
uplatňujú sa postupy, ktoré stanovuje tento etický kódex. 

 
 

TLMOČENIE 
 
 
Článok 2: Poradie podľa dôležitosti 
 
1. Tlmočnícke služby sú pre používateľov vyhradené podľa tohto poradia dôležitosti: 
 
 a. plenárne zasadnutie; 
 b. prioritné politické schôdze, ako sú schôdze predsedu, riadiacich orgánov Parlamentu 

(ako sú vymedzené v hlave I kapitole III Rokovacieho poriadku EP) a zmierovacích 
výborov; 

 c. parlamentné výbory, 
  parlamentné delegácie (v čase, keď sa konajú schôdze výborov a delegácií, majú 

výbory a delegácie prednosť pred všetkými ostatnými používateľmi okrem tých, 
ktorí sú uvedení v bode a) a b));  politické skupiny (v čase, keď sa konajú 
zasadnutia a schôdze skupín, majú politické skupiny prednosť pred všetkými 
ostatnými používateľmi okrem tých, ktorí sú uvedení v bode a) a b));  

 d. tlačové konferencie, informačné akcie inštitúcií určené médiám vrátane seminárov; 
iné komunikačné podujatia inštitúcií; 

 e. iné oficiálne orgány schválené predsedníctvom a konferenciou predsedov; 
 f. niektoré administratívne podujatia (skúšky v rámci výberových konaní, semináre, 

plenárne schôdze zamestnancov atď.). 
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Tlmočenie sa v zásade vyhradzuje na schôdze parlamentných orgánov. Tlmočenie na 
schôdzach administratívneho charakteru preto možno zabezpečovať len po predchádzajúcom 
schválení generálnym tajomníkom na základe náležite odôvodnenej žiadosti používateľa 
a technického stanoviska Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie a konferencie, pokiaľ ide 
o dostupnosť zdrojov, aby sa schôdzi pridelil časový úsek, v ktorom sa nekoná veľký počet 
parlamentných schôdzí. 

 
2. Parlament takisto zabezpečuje tlmočnícke služby pre Spoločné parlamentné zhromaždenie 

AKT – EÚ (v súlade s 1. protokolom k Dohode z Cotonou), Európsko-stredomorské 
parlamentné zhromaždenie, Európsko-latinskoamerické parlamentné zhromaždenie 
a spoločné parlamentné schôdze (v súlade s platnými predpismi), ako aj pre Európskeho 
ombudsmana (v súlade s rámcovou dohodou o spolupráci z 15. marca 2006). 

 
3. Okrem toho Parlament poskytuje tlmočnícke služby aj iným európskym inštitúciám (v rámci 

medziinštitucionálnej spolupráce). 
 
 
Článok 3: Systém tlmočenia 
 
Tlmočenie pre všetkých používateľov uvedených v článku 2 ods. 1 a 2 zabezpečuje výlučne 
Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie. 
 
Simultánne tlmočenie sa zabezpečuje zmiešaným systémom, v ktorom je možné využívať všetky 
všeobecne uznávané tlmočnícke systémy v závislosti od skutočných jazykových potrieb 
a tlmočníkov, ktorí sú k dispozícii8. 
 
 
Článok 4: Jazyky používané počas schôdzí na pracoviskách 
 
1. S výnimkou plenárnych zasadnutí musí každý používateľ pre schôdze na pracoviskách 

v čase svojho ustanovenia zostaviť a priebežne aktualizovať svoj tlmočnícky jazykový profil 
v súlade so skutočnými potrebami poslancov, ktorí sú členmi príslušného orgánu. Za profil 
zodpovedá sekretariát orgánu po dohode so svojím predsedom. V závislosti od 
požadovaných a skutočne využívaných jazykov sa profil pravidelne aktualizuje spoločnou 
dohodou medzi Generálnym riaditeľstvom pre tlmočenie a konferencie a sekretariátom 
príslušného parlamentného orgánu na základe ustanovení uvedených v článku 15. 

 
2. Na schôdzach sa používajú aktívne a pasívne jazyky tak, ako sú uvedené v tlmočníckom 

jazykovom profile. Ak z prognóz týkajúcich sa účasti poslancov a oficiálnych hostí na 
konkrétnej schôdzi bude jasné, že určitý jazyk nebude musieť byť zastúpený, sekretariát 
príslušného orgánu o tom informuje Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie. 

 
 
Článok 5: Jazyky používané počas schôdzí mimo pracovísk 
 
1. Parlamentné výbory a delegácie 

 Jazykový poriadok sa stanovuje v súlade s článkom 138 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku 
a na základe potvrdenia poslancov o účasti na schôdzi do štvrtka druhého týždňa, ktorý 

                                                 
8 Komplexné vyhodnotenie sa vykoná na konci volebného obdobia Parlamentu. Vyhodnotenie berie osobitne do úvahy 

technologický pokrok a zahŕňa tlmočnícky systém, ako aj perspektívy tlmočenia na diaľku. 
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predchádza konaniu príslušnej schôdze. Aktívne tlmočenie sa zabezpečuje najviac v piatich 
jazykoch podľa jazykového profilu výboru/delegácie. 
Pasívne tlmočenie z jazykov zahrnutých v jazykovom profile výboru/delegácie možno 
poskytnúť, ak si to nevyžaduje zvýšenie počtu tlmočníckych kabín a/alebo tlmočníkov. 
Vo výnimočných prípadoch môže predsedníctvo dať súhlas na tlmočenie z viac ako piatich 
jazykov, ak to umožňujú rozpočtové prostriedky a sú na to k dispozícii tlmočníci9. 

 
2. Politické skupiny 

Aktívne tlmočenie sa poskytuje najviac do 60 % jazykov uvedených v tlmočníckom 
jazykovom profile skupiny, pričom ich počet nesmie byť vyšší ako sedem. 
Pasívne tlmočenie z jazykov zastúpených v skupine možno poskytnúť, ak si to nevyžaduje 
zvýšenie počtu tlmočníckych kabín a/alebo tlmočníkov. 
Ak jazyk hostiteľskej krajiny nie je uvedený v tlmočníckom jazykovom profile skupiny, 
možno takisto zabezpečiť aktívne a pasívne tlmočenie z tohto jazyka. 
Predsedníctvo môže vo výnimočných prípadoch schváliť odchýlky od pravidiel stanovených 
v prvom a druhom pododseku. Keď sa tak stane, predsedníctvo môže požiadať skupinu, aby 
prispela na krytie nákladov, ktoré vznikli v dôsledku takejto odchýlky. 

 
 
Článok 6: Plánovanie, koordinácia a spracovanie žiadostí týkajúcich sa tlmočených schôdzí 
 
1. Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky 

a generálne sekretariáty politických skupín predložia Generálnemu riaditeľstvu pre 
tlmočenie a konferencie predbežný kalendár svojich schôdzí najneskôr tri mesiace vopred, 
pričom v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre tlmočenie a konferencie zabezpečia, 
aby boli schôdze rozložené rovnomerne vo všetkých časových úsekoch pracovného týždňa. 
V tomto kalendári je uvedený plánovaný čas, miesto konania schôdzí a podľa možnosti 
požadované jazyky. 

 
2. Oddelenie pre plánovanie stretnutí Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky 

a Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky na jednej strane a generálne sekretariáty 
politických skupín na druhej strane prijmú potrebné opatrenia na koordináciu žiadostí 
svojich používateľov. 

 
3. Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie spracúva žiadosti o zabezpečenie 

tlmočenia a zmeny týchto žiadostí v poradí, v akom ich dostane, a s ohľadom na priority 
stanovené v článku 2 ods. 1. 

 
4. Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie zabezpečuje potrebnú koordináciu 

v prípadoch, keď používateľ predloží žiadosť o tlmočenú schôdzu, ktorá sa má konať v čase 
bežne vyhradenom pre iného používateľa. Je však úlohou používateľa, aby sa v prípade 
potreby dohodol s politickými orgánmi oddelenia o zmene parlamentného kalendára. 

 
5. V prípade rovnako dôležitých žiadostí alebo v prípade zásahu vyššej moci, ako je uvedené 

v článku 8 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), sa vec na základe náležite odôvodnenej žiadosti 
používateľa a technického stanoviska Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie a konferencie 
predloží generálnemu tajomníkovi na schválenie vopred10. 

                                                 
9 Používatelia by mali uviesť opodstatnené požiadavky, na základe ktorých vypracuje Generálne riaditeľstvo pre 

tlmočenie a konferencie technické stanovisko. 
10 Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie môže navrhnúť iné možné termíny blízke požadovaným 

termínom, aby zabezpečilo lepšie rozvrhnutie schôdzí v súlade s článkom 6 ods. 1. 
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Článok 7: Zásady plánovania 
 
1. V závislosti od dostupnosti ľudských zdrojov a pri predpokladanej bežnej dĺžke schôdzí sa 

môže súčasne konať najviac 18 tlmočených schôdzí vrátane schôdzí mimo pracoviska11. 
V rámci tohto maximálneho počtu sa uplatňujú nasledujúce obmedzenia: 
– najviac 5 schôdzí môže mať tlmočenie z/do 21 úradných jazykov (z čoho jedna, plenárna 

schôdza, môže mať tlmočenie z/do všetkých úradných jazykov); 
– ďalšie 4 schôdze môžu mať tlmočenie z/do maximálne 16 úradných jazykov12;  
– ďalších 5 schôdzí môže mať tlmočenie maximálne z/do 12 úradných jazykov ako aj 
– ďalšie 4 schôdze môžu mať tlmočenie maximálne z/do 6 úradných jazykov. 
Tlmočenie z/do jazykov, ktoré nie sú jazykmi EÚ, sa zabezpečuje iba vtedy, keď sú 
k dispozícii príslušné zdroje; žiadosti vybavuje Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie 
a konferencie v súlade s postupom stanoveným v článku 8 ods. 1 písm. b). 
Na každú schôdzu, ktorá presahuje hornú hranicu 18 schôdzí konaných súčasne, je potrebný 
predchádzajúci súhlas generálneho tajomníka na základe náležite odôvodnenej žiadosti 
používateľa a technického stanoviska Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie a konferencie. 
 

2. Bežná dĺžka schôdze je tri a pol hodiny za poldeň s výnimkou schôdzí používateľov 
uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b). 
Na každú schôdzu, ktorá presahuje bežnú dĺžku, je potrebný predchádzajúci súhlas 
generálneho tajomníka na základe náležite odôvodnenej žiadosti používateľa a technického 
stanoviska Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie a konferencie. 
 

3. Žiadostiam o predĺženie schôdze podaným na mieste nemožno vyhovieť. 
 

 
Článok 8: Konečné termíny na podávanie a zrušenie žiadostí o tlmočené schôdze 

a zabezpečenie jazykov 
 
1. Schôdze na pracoviskách 
 
(a) Žiadosti o schôdze 
Okrem prípadov zásahu vyššej moci musí byť každá žiadosť o 
-  dodatočnú schôdzu13 

-   odročenie schôdze alebo 
-   zmenu miesta konania  
podaná najneskôr tri týždne pred plánovaným dátumom príslušnej schôdze.  
Tieto žiadosti sa spracujú v súlade s postupmi uvedenými v článku 6. 
 
(b) Žiadosti o zabezpečenie jazykov 
Žiadosti o tlmočenie z/do dodatočného úradného jazyka sa musia podávať najneskôr tri týždne pred 
plánovaným dátumom príslušnej schôdze. Po uplynutí tohto termínu bude takáto žiadosť schválená 
len vtedy, keď budú dostupné príslušné zdroje. 
Keď žiadosť o tlmočenie z/do dodatočného úradného jazyka zahŕňa zrušenie iného jazyka, 
Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie informuje užívateľa o všetkých dodatočných 
nákladoch, ktoré vyplývajú z nahradenia jedného jazyka druhým.  

                                                 
11 na základe dvoch časových úsekov denne 
12 Vždy, keď sú dostupné zdroje, môže sa tlmočenie týchto schôdzí zvýšiť maximálne na 18 úradných jazykov.    
13 Za dodatočné schôdze sa nepovažujú schôdze tlmočené skupinami tlmočníkov, ktorí sú skupinám k dispozícii počas 

schôdzí na základe článku 5 ods. 1 administratívnych predpisov týkajúcich sa schôdzí politických skupín. 
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Žiadosti o tlmočenie z/do jazykov, ktoré nie sú jazykmi EÚ, sa musia podávať najneskôr štyri 
týždne pred plánovaným dátumom príslušnej schôdze. Po uplynutí tohto termínu bude takáto 
žiadosť schválená len vtedy, keď budú dostupné príslušné zdroje. 
Konečný termín na podávanie žiadostí o tlmočenie z/do dodatočných jazykov (bez záruky, že zdroje 
budú k dispozícii), ako aj o potvrdenie žiadostí predložených predtým je vo štvrtok na poludnie 
v týždni, ktorý predchádza konaniu príslušnej schôdze. 
Po uplynutí tohto termínu nebude schválená žiadna takáto žiadosť okrem prípadu, keby sa iný 
užívateľ na tom istom mieste rozhodol nevyužiť služby skupiny, ktorá tlmočí v príslušnom jazyku 
a ktorá bola preňho vyhradená v rovnakom časovom úseku. 
 
(c) Zrušenie 

Zrušenie schôdze alebo jazyka sa musí Generálnemu riaditeľstvu pre tlmočenie a konferencie 
oznámiť vždy čo najskôr, v zásade aspoň tri týždne pred plánovaným dátumom schôdze a v každom 
prípade nie neskôr než vo štvrtok do poludnia v týždni, ktorý predchádza konaniu schôdze. Termín 
zrušenia bude slúžiť za základ výpočtu všetkých vzniknutých nákladov, ktoré Generálne 
riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie vezme do úvahy pri podávaní správy v súlade s článkom 
15.  
 
2. Schôdze mimo pracoviska 

 
(a) Žiadosti o schôdze 
Okrem prípadov zásahu vyššej moci musí byť každá žiadosť o  
– dodatočnú schôdzu14 
– odročenie schôdze alebo  
– zmenu miesta konania 
podaná najneskôr šesť týždňov pred plánovaným dátumom príslušnej schôdze. 
Tieto žiadosti sa spracujú v súlade s postupmi uvedenými v článku 6. 
 
(b) Žiadosti o zabezpečenie jazykov 
Žiadosti o tlmočenie z/do dodatočného úradného jazyka sa musia podávať najneskôr šesť týždňov 
pred plánovaným dátumom príslušnej schôdze. Po uplynutí tohto termínu bude takáto žiadosť 
schválená len vtedy, keď budú dostupné príslušné zdroje. 
 
Keď žiadosť o dodatočný úradný jazyk zahŕňa zrušenie iného jazyka, Generálne riaditeľstvo pre 
tlmočenie a konferencie informuje používateľa o všetkých dodatočných nákladoch, ktoré vyplývajú 
z nahradenia jedného jazyka druhým.  
Konečný termín na podávanie žiadostí o tlmočenie z/do dodatočných jazykov (bez záruky, že 
zdroje budú k dispozícii), ako aj o potvrdenie žiadostí predložených predtým je vo štvrtok na 
poludnie druhého týždňa pred konaním príslušnej schôdze.  
 
Po uplynutí tohto termínu nebude schválená žiadna takáto žiadosť okrem prípadu, keby sa iný 
užívateľ na tom istom mieste rozhodol nevyužiť služby skupiny, ktorá tlmočí v príslušnom jazyku 
a ktorá bola preňho vyhradená v rovnakom časovom úseku. 
 
(c) Zrušenie 
Zrušenie schôdze alebo jazyka sa musí Generálnemu riaditeľstvu pre tlmočenie a konferencie 
oznámiť vždy čo najskôr, v zásade aspoň šesť týždňov pred plánovaným dátumom schôdze a 
v každom prípade nie neskôr než vo štvrtok do poludnia druhého týždňa pred konaním schôdze. 
Termín zrušenia bude slúžiť za základ výpočtu všetkých vzniknutých nákladov, ktoré Generálne 
                                                 
14 Za dodatočné schôdze sa nepovažujú schôdze tlmočené skupinami tlmočníkov, ktorí sú skupinám k dispozícii počas 

schôdzí na základe článku 5 ods. 1 administratívnych predpisov týkajúcich sa schôdzí politických skupín. 
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riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie vezme do úvahy pri podávaní správy v súlade s článkom 
15.  
 
 

OBEH DOKUMENTOV 
ČASŤ 1 – ADMINISTRATÍVNY POSTUP 

 
 

Článok 9: Predkladanie a plánovanie 
 
1. Všetky požiadavky na preklady sa predkladajú prostredníctvom interného počítačového 

systému. Oddelenie, ktoré požaduje preklad, vloží zároveň originál dokumentu určeného na 
preklad do systému dokumentov Epades, do zdroja vyhradeného pre dané oddelenie a do 
príslušného adresára. Text originálu musí byť vytvorený v súlade s modelmi a platnými 
požiadavkami značenia. Musí mať primeranú jazykovú a redakčnú kvalitu a musí obsahovať 
všetky potrebné odkazy, aby sa zabránilo duplicite prekladateľskej práce a aby sa zaručila 
súvislosť a kvalita preloženého textu. 

 
2. Na základe svojich programov práce sekretariáty výborov vrátane tematických sekcií 

štvrťročne informujú prekladateľské útvary a útvary právnikov lingvistov o očakávanom 
množstve práce. V prípade mimoriadne dlhých textov a/alebo keď sa očakáva mimoriadne 
veľká séria pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, všetkým zúčastneným stranám sa včas 
pošle upozornenie. 

 
3. Prekladateľské útvary a útvary právnikov lingvistov takisto bezodkladne upozornia 

sekretariáty výborov a tematické sekcie, ak predpokladajú problémy s dodržaním 
požadovaných termínov. 

 
 
Článok 10: Termíny a čas potrebný na preklad  
 
1. Texty určené na prerokovanie v parlamentnom výbore alebo v delegácii predložia 

sekretariáty výborov alebo delegácií prostredníctvom interného počítačového systému 
najmenej 10 pracovných dní pred príslušnou schôdzou. 
Keď sa dodrží termín 10 pracovných dní (z toho 1 pracovný deň pre riaditeľstvo pre 
legislatívne akty), preložené texty musia byť k dispozícii v elektronickej forme najneskôr 2 
pracovné dni pred príslušnou schôdzou. Texty sa potom vytlačia a distribuujú na schôdzi. 
 

2. Záverečné správy prijaté parlamentnými výbormi sa môžu zaradiť do programu zasadnutia, 
ak boli odovzdané riaditeľstvu pre legislatívne akty na overenie a následne podané 
najneskôr 
(a) jeden mesiac pred príslušným zasadnutím v prípade prvého čítania legislatívnych 

správ (COD) 
(b) v piatok vo štvrtom pracovnom týždni pred príslušným zasadnutím v prípade 

legislatívnych správ prijímaných konzultačným postupom (CNS) a iniciatívnych 
správ (INI) 

(c) v piatok v treťom pracovnom týždni pred príslušným zasadnutím v prípade iných 
správ. 

Pri dodržaní týchto termínov musia byť správy skupinám sprístupnené vo všetkých 
úradných jazykoch v piatok do 12.00 hodiny v druhom týždni pred zasadnutím. Legislatívne 
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správy do prvého čítania (COD) však musia byť k dispozícii do 10 pracovných dní od ich 
podania prostredníctvom interného počítačového systému. 
Záverečné správy sa predkladajú riaditeľstvu pre legislatívne akty na overenie čo najskôr po 
ich schválení vo výboroch a v zásade najneskôr do 2 pracovných dní po schválení. 
 

3. Pri otázkach sa na preloženie požadujú tieto lehoty: 
otázky na písomné zodpovedanie – 5 pracovných dní; 
prioritné otázky na písomné zodpovedanie – 3 pracovné dni; 
otázky na hodinu otázok – 1 pracovný deň. 
 

4. Pri všetkých ostatných textoch okrem dokumentov pre predsedu, riadiace orgány 
Parlamentu, zmierovacie výbory alebo generálneho tajomníka sa na realizáciu prekladu 
uplatňuje všeobecná lehota minimálne 10 pracovných dní. 

 
5. Predseda môže udeliť výnimku z termínov uvedených v odsekoch 1 a 2 v prípade textov, 

ktoré sú naliehavé z hľadiska termínov stanovených v zmluvách alebo na základe priorít, 
ktoré stanovila konferencia predsedov vzhľadom na legislatívny program dohodnutý medzi 
inštitúciami. 

 
6. Termíny stanovené v tomto článku možno predĺžiť po dohode so sekretariátom príslušného 

výboru v prípade mimoriadne dlhých textov, mimoriadne veľkých sérií pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov alebo textov, pri ktorých sa povolila výnimka podľa článku 14 ods. 
2. 

 
7. V prípade dokumentov skupiny, ktoré sa majú prerokovávať na plenárnej schôdzi, termín na 

predloženie určuje konferencia predsedov v programe, a to spravidla v stredu na 12.00 
hodinu v týždni, ktorý predchádza schôdzi.  
Po tomto termíne sa v texte, ktorý skupina predložila, nesmú vykonávať žiadne zmeny. 
Text predložený v mene skupiny musí podpísať aspoň jeden z poslancov, ktorí návrh 
predkladajú. 
 

8. Poslanci môžu požiadať, aby boli časti priebehu plenárneho zasadnutia preložené do 
úradného jazyka podľa ich výberu. Každý poslanec má nárok na preklad 30 strán za rok. 
Tento nárok je výlučne osobný a nemožno ho prenášať na inú osobu ani do nasledujúceho 
roka. Čas na realizáciu prekladu častí zasadnutia je v zásade minimálne 10 pracovných dní 
pre každú kombináciu jazykov. 
Ostatné oficiálne orgány inštitúcie môžu žiadať preklad výňatkov z doslovného zápisu, 
najmä ak je potrebné podniknúť kroky v súvislosti s jedným alebo viacerými prejavmi. 
 

9. Texty, ktoré predkladá predseda, riadiace orgány Parlamentu, zmierovacie výbory alebo 
generálny tajomník, a texty, o ktorých sa rokuje v rámci naliehavého postupu podľa článku 
134, alebo ktoré sú predložené podľa článku 81 v prípade skrátených lehôt alebo 
naliehavosti, sa prekladajú hneď, ako to umožnia zdroje, pričom sa zohľadňuje poradie 
podľa dôležitosti uvedené v článku 13 a požadované termíny. 
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ČASŤ 2 – OVEROVANIE 
 
 

Článok 11: Poradie podľa dôležitosti 
 
1. Riaditeľstvo pre legislatívne akty overuje nasledujúce kategórie dokumentov podľa tohto 

poradia dôležitosti: 
(a) konečné znenie legislatívnych textov prijatých v rámci spolurozhodovacieho 

postupu; 
(b) texty prijaté na plenárnej schôdzi; 
(c) pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené na plenárnu schôdzu; 
(d) legislatívne správy z parlamentných výborov a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

k nim; 
(e) legislatívne stanoviská z parlamentných výborov a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

k nim; 
(f) nelegislatívne správy z parlamentných výborov a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

k nim; 
(g) nelegislatívne stanoviská z parlamentných výborov a pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy k návrhom, ktoré stanoviská obsahujú. 
Čo sa týka textov uvedených v bodoch d) až g), overujú sa iba tie časti takýchto textov, 
o ktorých sa môže neskôr hlasovať na plenárnej schôdzi, s výnimkou odôvodnení 
a dôvodových správ. 
 

2. Riaditeľstvo pre legislatívne akty sleduje prácu parlamentných výborov a na požiadanie 
poskytne radu a pomoc poslancom a sekretariátom výborov v súvislosti s vypracúvaním 
návrhov legislatívnych a parlamentných textov uvedených v odseku 1. 

 
3. Texty, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, môže riaditeľstvo pre legislatívne akty overovať, ak 

mu to umožňujú zdroje. 
 
 

Článok 12: Predkladanie a návrat textov na overenie  
 
1. Všetky texty parlamentných výborov, ktoré podliehajú overovaniu, sa pred odoslaním na 

preklad predkladajú prostredníctvom systému ITER riaditeľstvu pre legislatívne akty. 
 
2. Riaditeľstvo pre legislatívne akty v zásade vykoná overenie textu za jeden pracovný deň od 

prijatia textu. 
Netechnické zmeny textu prijatého vo výbore môže urobiť riaditeľstvo pre legislatívne akty 
iba vtedy, ak sa dohodne so sekretariátom výboru, pričom zodpovednosť preberá predseda 
výboru. 
Návrh textu, ktorý overilo a upravilo riaditeľstvo pre legislatívne akty a schválil sekretariát 
parlamentného výboru či príslušný autor, je náhradou za text, ktorý pôvodne odoslal výbor 
alebo autor na preklad a na vytváranie nasledujúcich verzií. Sekretariátu príslušného výboru 
sa automaticky posiela elektronická verzia textu (copy-back). 
 

3. Aby riaditeľstvo pre legislatívne akty mohlo dokončiť overovanie do 1 pracovného dňa, 
sekretariáty výborov zabezpečia, aby osoba zodpovedná za text (alebo splnomocnený 
zástupca príslušného sekretariátu) mohla počas tohto obdobia odpovedať na všetky otázky 
týkajúce sa tohto textu. 

 



DV\762953SK.doc  PE413.599/BUR 

4. Termín stanovený v tomto článku možno predĺžiť po dohode so sekretariátom príslušného 
výboru v prípade mimoriadne dlhých textov, mimoriadne veľkých sérií pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov, výnimočného pracovného zaťaženia alebo v prípadoch, keď 
okolnosti umožňujú predĺžiť celkový termín. 

 
5. Termíny na overovanie textov uvedených v článku 11 ods. 3 sa dohodnú individuálne 

s oddelením žiadajúcim overenie. 
 
 

ČASŤ 3 – PREKLAD 
 
 

Článok 13: Poradie podľa dôležitosti 
 
1. Generálne riaditeľstvo pre preklad prekladá nasledujúce kategórie dokumentov podľa tohto 

poradia dôležitosti: 
(a) dokumenty, o ktorých sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí: 

- legislatívne správy a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nim, 
- nelegislatívne správy a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nim, 
- návrhy uznesení a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nim; 

(b) dokumenty určené predsedovi, riadiacim orgánom Parlamentu, zmierovacím 
výborom alebo generálnemu tajomníkovi; 

(c) dokumenty určené na prerokovanie vo výboroch, o ktorých sa môže hlasovať na 
plenárnom zasadnutí: návrhy správ, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, návrhy 
stanovísk, konečné stanoviská, návrhy uznesení; 

(d) iné dokumenty určené na prerokovanie vo výboroch: pracovné dokumenty, zhrnutia. 
Pri týchto kategóriách dokumentov sa musí zabezpečiť najvyššia úroveň kvality. 
 

2. Prekladové služby sú k dispozícii aj pre týchto používateľov: 
(a) parlamentné delegácie (do dvoch úradných jazykov, ktoré určí delegácia); 
(b) tematické sekcie; 
(c) politické skupiny (v prípade dokumentov, ktoré sa priamo týkajú parlamentnej 

činnosti – každá delegácia môže takisto požiadať o preklad súrnych dokumentov 
v rozsahu najviac 15 strán za týždeň a za skupinu); 

(d) iné oficiálne orgány schválené predsedníctvom a konferenciou predsedov; 
(e) poslanci, najmä pokiaľ ide o otázky na písomné zodpovedanie a iné texty, ktoré sa 

priamo týkajú parlamentnej činnosti; 
(f) sekretariát Parlamentu na administratívne a komunikačné potreby. 
 

3. Parlament poskytuje prekladateľské služby aj pre Európskeho ombudsmana (v súlade 
s rámcovou dohodou o spolupráci z 15. marca 2006), pre Spoločné parlamentné 
zhromaždenie AKT – EÚ (v súlade s 1. protokolom k Dohode z Cotonou), pre Európsko-
stredomorské parlamentné zhromaždenie a pre Európsko-latinskoamerické parlamentné 
zhromaždenie (v súlade s príslušnými platnými predpismi). 

 
 
Článok 14: Rozsah textov určených na preklad 
 
1. Na texty určené na preklad sa uplatňujú tieto obmedzenia rozsahu: 
 

(a) dôvodové správy a prípravné   7 strán – pre nelegislatívne správy 
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 pracovné dokumenty:     6 strán – pre legislatívne správy 
        3 strany – pre legislatívne stanoviská 
(b) návrhy uznesení: 4 strany – vrátane odôvodnení, ale bez 

citácií 
(c) návrhy v nelegislatívnych stanoviskách:  1 strana 
(d) odôvodnenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 500 znakov 
(e) zhrnutia:      5 strán 
 
Strana znamená text v rozsahu 1 500 znakov (bez medzier). 

 
2. Parlamentný výbor môže povoliť svojmu spravodajcovi výnimku z obmedzenia uvedeného 

v prvom odseku za predpokladu, že neprekročí ročnú rezervu 45 strán. Konferencia predsedov 
výborov bude informovaná o výnimke vopred, takže môže určiť, či je v súlade s pridelenou 
rezervou. Keď výbor využije svoju ročnú rezervu, každú ďalšiu výnimku musí schváliť 
predsedníctvo. 

 
 

ĎALŠIE USTANOVENIA 
 
 
Článok 15: Zvýšenie vedomia používateľov a jazykových služieb o svojej zodpovednosti 
 
1. Tlmočnícke a prekladateľské oddelenia každých šesť mesiacov informujú používateľov 

o nákladoch, ktoré vznikli na základe ich požiadaviek na jazykové služby, a o dodržiavaní 
kódexu. 

 
2. Na konci každej schôdze vedúci skupiny tlmočníkov po dohode so sekretariátom schôdze 

vypracuje pre generálneho riaditeľa pre tlmočenie a konferencie zoznam tlmočníckych 
služieb, ktoré boli vyžiadané, ale neboli využité. Kópia tohto zoznamu sa pošle sekretariátu 
príslušnej schôdze. Sekretariát schôdze zaznamená skutočný čas ukončenia schôdze 
a bezprostredne o tom informuje Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie. 

 
3. Okrem toho rovnako každých šesť mesiacov tlmočnícke i prekladateľské služby jednotlivo 

vypracujú správu pre predsedníctvo o využívaní jazykových služieb. Súčasťou správy je 
analýza jazykových služieb poskytovaných so zreteľom na požiadavky, ktoré predložili 
používatelia, a nákladov za poskytovanie týchto služieb. 

 
 
Článok 16: Prechodné opatrenia súvisiace s rozšírením 
 
Kým bude dostatok zdrojov na poskytovanie komplexných služieb v jazykoch nových členských 
krajín, možno pri prideľovaní tlmočníckych a prekladateľských zdrojov zaviesť prechodné 
opatrenia so zreteľom na dostupné finančné zdroje. 
 
 
Článok 17: Záverečné ustanovenia 
 
Tento etický kódex nadobúda účinnosť 1. januára 2009. Ruší a nahrádza etický kódex zo 4. 
septembra 2006. 
 
 


