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Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49.  счита, че устният и 

писменият превод са от съществено 

значение за функционирането на 

Парламента, и признава качеството и 

добавената стойност на услугите, 

предоставяни от устните преводачи; 

отново заявява позицията на 

Парламента, изразена в 

горепосочената му резолюция от 14 

април 2016 г., че генералният 

секретар следва да направи 

допълнителни предложения за 

рационализация, като например 

увеличаване на употребата на 

писмени и устни преводи по заявка, 

особено за интергрупите на 

Европейския парламент, както и 

проучване на възможностите за 

повишаване на ефективността чрез 

използването на най-новите езикови 

технологии като инструмент, 

подпомагащ работата на устните 

преводачи, и оценка на въздействието 

на преразгледаната рамка за щатни 

устни преводачи за подобряването на 

ефективното използване на ресурсите 

и производителността; 

49.  признава качеството и 

добавената стойност на услугите, 

предоставяни от устните преводачи; 

изразява съжаление за ограниченията, 

които продължават да бъдат 

налагани на правото на членовете на 

ЕП да говорят и пишат на майчиния 

си език по време на официалните 

заседания или при внасянето на 

изменения в комисиите и на доклади и 

резолюции в комисиите и на пленарно 

заседание; 

Or. pt 
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Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година – Раздел І – 

Европейски парламент 

2017/2022(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 49a. призовава за безусловен 

ангажимент за спазване на 

процедурните правила, по-специално 

на член 158 от Правилника за 

дейността на Парламента, според 

който „всички документи на 

Парламента се съставят на 

официалните езици“, „всички членове 

на ЕП имат право да говорят в 

Парламента на официален език по 

свой избор“, „изказванията, направени 

на един от официалните езици, се 

превеждат симултанно на 

останалите официални езици и на 

всеки друг език, който Бюрото счете 

за необходим“ и „на заседанията на 

комисиите и на делегациите се 

осигурява устен превод от и на 

официалните езици, ползвани и 

поискани от членовете на 

съответната комисия или делегация 

и от техните заместници“; 

Or. pt 

 

 


