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Grozījums Nr.  22 

 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Marisa Matias, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

2017/2022(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49.  uzskata, ka mutiskā un rakstiskā 

tulkošana ir ļoti nozīmīga iestādes 

darbībai, un atzinīgi vērtē tulku sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un pievienoto 

vērtību; atkārtoti pauž Parlamenta 

nostāju, kas izklāstīta iepriekšminētajā 

2016. gada 14. aprīļa rezolūcijā attiecībā 

uz to, ka ģenerālsekretāram būtu 

jāiesniedz papildu racionalizācijas 

priekšlikumi, piemēram, plašāk izmantot 

rakstisko un mutisko tulkošanu pēc 

pieprasījuma, jo īpaši Eiropas Parlamenta 

sadarbības grupu vajadzībām, un izvērtēt 

ar efektivitāti saistītos ieguvumus, ko 

jaunāko valodu tehnoloģiju izmantošana 

varētu sniegt kā lietderīgs instruments 

tulkiem, un to, kā pārskatītā štata tulku 

sistēma ietekmē resursu efektivitātes un 

ražīguma uzlabošanu; 

49.  atzinīgi vērtē tulku sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un pievienoto 

vērtību; pauž nožēlu par ierobežojumiem, 

kas joprojām tiek attiecināti uz deputātu 

tiesībām runāt un rakstīt savā dzimtajā 

valodā oficiālās sanāksmēs vai iesniedzot 

grozījumus komitejā un ziņojumus un 

rezolūcijas komitejā un plenārsēdē; 

Or. pt 
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4.4.2017 A8-0156/23 

Grozījums Nr.  23 

 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, 

Marisa Matias, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments 

2017/2022(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 49.a prasa izrādīt beznosacījumu 

apņemšanos ievērot procedūras 

noteikumus, jo īpaši Parlamenta 

Reglamenta 158. pantu, kas paredz, ka 

„visus Parlamenta dokumentus sagatavo 

oficiālajās valodās”, ka „Parlamentā 

visiem deputātiem ir tiesības izteikties 

viņu izraudzītajā oficiālajā valodā”, ka 

„uzstāšanos kādā no oficiālajām valodām 

sinhroni tulko visās pārējās oficiālajās 

valodās un jebkurā citā valodā, ko 

Prezidijs uzskata par vajadzīgu,” un ka 

„komiteju un delegāciju sanāksmēs 

sinhroni tulko no tām oficiālajām 

valodām, kuras lieto un kuras pieprasa 

komitejas vai delegācijas pastāvīgie 

locekļi un aizstājēji, un šajās valodās”; 

Or. pt 


