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Ändring av artikel 181 (fullständigt förhandlingsreferat) och artikel 182 

(audiovisuell upptagning av förhandlingar)  

Europaparlamentets beslut av den 20 november 2012 om ändring av artikel 181 i 

parlamentets arbetsordning om fullständigt förhandlingsreferat och artikel 182 om 

audiovisuell upptagning av förhandlingar (2012/2080(REG)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 13 januari 2012, 

– med beaktande av sin resolution av 26 oktober 2011 om rådets ändrade förslag till 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 (alla avsnitt) samt 

ändringsskrivelser nr 1/2012 och 2/2012 till förslaget till Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0336/2012), 

och av följande skäl: 

A. Budgetbesparingar på området översättning och tolkning får inte äventyra 

flerspråkighetsprincipen, men är möjliga genom innovation och nya arbetsmetoder2. 

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen. 

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna ska träda i kraft den första dagen i nästa 

sammanträdesperiod. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till 

rådet och kommissionen. 

 

Ändring  1 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 181 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

1. För varje sammanträde ska ett 

fullständigt förhandlingsreferat upprättas 

på alla officiella språk. 

1. För varje sammanträde ska ett 

fullständigt förhandlingsreferat upprättas i 

form av ett flerspråkigt dokument där alla 

muntliga inlägg återges på sitt 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2011)0461. 
2

  Se den ovannämnda resolutionen av den 26 oktober 2011, punkt 77. 



originalspråk. 

Ändring  2 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 181 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

2. Talare ska återlämna rättelser av 

utskrifter av sina anföranden till 

sekretariatet inom en vecka. 

2. Talare får göra rättelser av utskrifterna 

av sina muntliga inlägg inom fem 

arbetsdagar. Rättelserna ska sändas till 

sekretariatet inom samma tidsfrist. 

 

Ändring  3 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 181 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

3. Det fullständiga förhandlingsreferatet 

ska offentliggöras som bilaga till 

Europeiska unionens officiella tidning. 

3. Det flerspråkiga fullständiga 

förhandlingsreferatet ska offentliggöras 

som bilaga till Europeiska unionens 

officiella tidning och bevaras 

i parlamentets arkiv. 

 

Ändring  4 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 181 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

4. Ledamöter kan begära att utdrag från 

det fullständiga förhandlingsreferatet ska 

översättas med kort varsel. 

4. På begäran av en ledamot ska ett utdrag 

från det fullständiga förhandlingsreferatet 

översättas till något av de officiella 

språken. Om så är nödvändigt ska 

översättningen tillhandahållas med kort 

varsel. 

 

Ändring  5 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 182 – stycke -1 (nytt) 

 



Nuvarande lydelse Ändring 

 Europaparlamentets förhandlingar ska 

direktsändas på parlamentets webbplats 

på de språk på vilka de förs, tillsammans 

med de flerspråkiga ljudspåren från alla 

aktiva tolkbås. 

 

Ändring  6 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 182 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

Omedelbart efter sammanträdet ska en 

audiovisuell upptagning av 

förhandlingarna, inklusive 

ljudinspelningar från alla tolkbås, 

produceras och göras tillgänglig via 

Internet. 

Omedelbart efter sammanträdet ska en 

indexerad audiovisuell upptagning av 

förhandlingarna på de språk på vilka de 

förts, tillsammans med de flerspråkiga 

ljudspåren från alla aktiva tolkbås, 

produceras och göras tillgänglig på 

parlamentets webbplats under den 

pågående och den påföljande valperioden, 

varefter den ska bevaras i parlamentets 

arkiv. Denna audiovisuella upptagning 

ska länkas till det flerspråkiga 

fullständiga förhandlingsreferatet så 

snart detta är tillgängligt. 

 

 

 


