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Amendement 1
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. bevestigt zijn sterke gehechtheid 
aan meertaligheid in de Europese Unie als 
een van de basisvoorwaarden voor de 
goede werking van het democratische 
bestel van de Unie; erkent de rol van het 
Vertaalbureau bij het ondersteunen van het 
werk van de EU-agentschappen en -
organen in de vorm van kwalitatief 
hoogwaardige vertalingen en taaldiensten;

1. bevestigt zijn onwrikbare 
gehechtheid aan meertaligheid in de 
Europese Unie als een van de 
basisvoorwaarden voor de goede werking 
van het democratische bestel van de Unie; 
benadrukt de noodzaak om vertalingen en 
taaldiensten in alle talen van de lidstaten 
gelijk te behandelen; erkent de rol van het 
Vertaalbureau bij het ondersteunen van het 
werk van de EU-agentschappen en -
organen in de vorm van kwalitatief 
hoogwaardige vertalingen en taaldiensten 
in alle officiële talen van de Unie;

Or. en

Amendement 2
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. bevestigt zijn sterke gehechtheid 
aan meertaligheid in de Europese Unie als 
een van de basisvoorwaarden voor de 
goede werking van het democratische 
bestel van de Unie; erkent de rol van het 
Vertaalbureau bij het ondersteunen van het 
werk van de EU-agentschappen en -
organen in de vorm van kwalitatief 
hoogwaardige vertalingen en taaldiensten;

1. bevestigt zijn sterke gehechtheid 
aan meertaligheid in de Unie en de 
dekking van alle officiële talen van de 
Unie als een van de basisvoorwaarden voor 
de goede werking van het transnationale 
democratische bestel van de Unie; erkent 
de rol van het Vertaalbureau bij het 
ondersteunen van het werk van de EU-
agentschappen en -organen in de vorm van 
kwalitatief hoogwaardige vertalingen en 
taaldiensten; herinnert eraan dat het 
bestaan van een gespecialiseerd 
agentschap voor vertalingen voor de 
organen en instanties van de Unie heeft 
geleid tot schaalvoordelen en meer 
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efficiëntiewinsten;

Or. en

Amendement 3
Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. bevestigt zijn sterke gehechtheid 
aan meertaligheid in de Europese Unie als 
een van de basisvoorwaarden voor de 
goede werking van het democratische 
bestel van de Unie; erkent de rol van het 
Vertaalbureau bij het ondersteunen van het 
werk van de EU-agentschappen en -
organen in de vorm van kwalitatief 
hoogwaardige vertalingen en taaldiensten;

1. bevestigt zijn sterke gehechtheid 
aan meertaligheid in de Europese Unie als 
een van de basisvoorwaarden voor de 
goede werking van het democratische 
bestel van de Unie en als weerspiegeling 
van de culturele en regionale diversiteit 
van de Unie; erkent de rol van het 
Vertaalbureau bij het ondersteunen van het 
werk van de EU-agentschappen en -
organen in de vorm van kwalitatief 
hoogwaardige vertalingen en taaldiensten;

Or. en

Amendement 4
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over het feit dat een 
publiek agentschap van de Unie instaat 
voor de vertalingen voor de organen en 
instanties van de Unie; wijst op de kracht 
van het Vertaalbureau als een reeds lang 
bestaand EU-agentschap dat 200 ervaren 
personeelsleden telt;

Or. en
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Amendement 5
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt met voldoening de gevolgen 
van de in 2017 ingevoerde prijsstructuur 
voor de vertaling van documenten vast, die 
de klanten van het Vertaalbureau in 2018 
een besparing van 44 miljoen EUR 
opleverde;

2. stelt met voldoening de gevolgen 
van de in 2017 ingevoerde prijsstructuur 
voor de vertaling van documenten vast, die 
de klanten van het Vertaalbureau in 2018 
een besparing van 44 miljoen EUR 
opleverde, en wijst op de positieve 
gevolgen hiervan;

Or. en

Amendement 6
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort het Vertaalbureau aan een 
duurzaam bedrijfsmodel toe te passen in 
overeenstemming met het 
transformatieplan dat is opgesteld in 
navolging van de externe studie getiteld 
“Study on the Translation Centre as the 
Linguistic Shared Service Provider for the 
EU Agencies and Bodies”; moedigt het 
Vertaalbureau aan de nodige maatregelen 
uit te voeren om het nieuwe bedrijfsmodel 
aan de technologische vooruitgang aan te 
passen, zoals het project inzake 
webvertaling en spraakherkenning;

3. wijst er ook op dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt bij het 
verduidelijken van het toekomstige 
mandaat en bedrijfsmodel van het 
Vertaalbureau; spoort het Vertaalbureau 
daarom aan een duurzaam bedrijfsmodel 
toe te passen in overeenstemming met het 
transformatieplan dat is opgesteld in 
navolging van de externe studie getiteld 
“Study on the Translation Centre as the 
Linguistic Shared Service Provider for the 
EU Agencies and Bodies”; moedigt het 
Vertaalbureau aan de nodige maatregelen 
uit te voeren om het nieuwe bedrijfsmodel 
aan de technologische vooruitgang aan te 
passen, zoals het project inzake 
webvertaling en spraakherkenning;

Or. en
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Amendement 7
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt bezorgd op dat het 
Vertaalbureau zijn antifraudeplan, dat 
tegen eind 2018 uitgevoerd had moeten 
zijn en dat een uitvoeringspercentage van 
66 % had in 2018, niet heeft voltooid;

4. merkt bezorgd op dat het 
Vertaalbureau zijn antifraudeplan, dat 
tegen eind 2018 uitgevoerd had moeten 
zijn en dat een uitvoeringspercentage van 
66 % had in 2018, niet heeft voltooid; 
spoort het Vertaalbureau ertoe aan dat 
plan sneller ten uitvoer te leggen; nodigt 
het Vertaalbureau uit om in de tweede 
helft van 2020 verslag uit te brengen bij 
het Parlement over zijn vooruitgang;

Or. en


