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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af forretningsordenens artikel 139, overgangsbestemmelse om 
sprogordningen
(2006/2211(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 20. juli 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at Parlamentet den 1. april 2004 optog en bestemmelse i sin 
forretningsorden, hvorefter der ved anvendelsen af Parlamentets sprogordning på de ni 
nye sprog, der kom til i maj 2004, indtil udgangen af 2006 "undtagelsesvis [tages] hensyn 
til, om der rent faktisk er et tilstrækkeligt antal tolke og oversættere til rådighed på disse 
sprog",

B. der henviser til, at de fremskridt, der er sket for disse sprog, dog ikke tillader, at denne 
overgangsbestemmelse udløber med udgangen af dette år uden erstatning, men at der bør 
gøres brug af muligheden af at forlænge den,

C. der henviser til, at de samme vanskeligheder vil findes for de sprog, der kommer til den 1. 
januar 2007, bulgarsk og rumænsk, og at irsk, der på dette tidspunkt ligeledes kommer til, 
vil skabe særlige praktiske problemer,

D. der henviser til, at den nuværende overgangsbestemmelse bør omformuleres og forlænges 
til slutningen af den indeværende valgperiode for at tage højde for disse vanskeligheder,

E. der henviser til, at målet fortsat er at gennemføre fuldstændig flersprogethed, således som 
dette er defineret i forretningsordenens artikel 138,

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den 1. januar 2007;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 139

1. Ved anvendelse af artikel 138 tages der, 1. I en overgangsperiode indtil udgangen 
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hvad angår de officielle sprog i de 
medlemsstater, der pr. 1. maj 2004 
tiltrådte Den Europæiske Union, fra 
denne dato og indtil den 31. december 
2006 undtagelsesvis hensyn til, om der 
rent faktisk er et tilstrækkeligt antal tolke 
og oversættere til rådighed på disse sprog.

af den sjette valgperiode kan 
bestemmelserne i artikel 138 fraviges, hvis 
og såfremt et tilstrækkeligt antal tolke 
eller oversættere ikke er til rådighed for et 
officielt sprog trods passende 
forholdsregler.

2. Generalsekretæren forelægger hvert 
kvartal Præsidiet en udførlig rapport om, 
hvilke fremskridt der er gjort med henblik 
på den fulde anvendelse af artikel 138, og 
sender medlemmerne en kopi heraf.

2. Præsidiet konstaterer på forslag af 
generalsekretæren, at forudsætningerne i 
stk. 1 foreligger for hvert berørt officielt 
sprog og tager sin afgørelse op til fornyet 
overvejelse hvert halve år på grundlag af 
en rapport fra generalsekretæren om de 
gjorte fremskridt. Præsidiet træffer 
afgørelse om de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser.
2a. Den af Rådet i henhold til traktaterne 
vedtagne særordning for affattelsen af 
retsakter bortset fra forordninger, der 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet 
i fællesskab, finder anvendelse.

3. Efter begrundet henstilling fra Præsidiet 
kan Parlamentet til enhver tid vedtage, at 
denne artikels ophævelse fremskyndes, 
eller at dens gyldighed ved udløbet af den i 
stk. 1 nævnte periode forlænges.

3. Efter begrundet henstilling fra Præsidiet 
kan Parlamentet til enhver tid vedtage, at 
denne artikels ophævelse fremskyndes, 
eller at dens gyldighed ved udløbet af den i 
stk. 1 nævnte periode forlænges.

Begrundelse

Den foreslåede nye affattelse skal gøre det tydeligere, hvordan Præsidiet skal håndtere 
overgangsordningen for gradvis at gennemføre Parlamentets sprogordning for alle officielle 
sprog. Den er sprogligt neutral og gør således ingen forskel på "gamle" og 'nye" sprog.

Stk. 1 begrænser overgangsbestemmelsens gyldighed til den løbende valgperiode. 
Overgangsbestemmelsen kan som efter den nuværende affattelse ophæves før tiden eller 
forlænges ved afgørelse fra Parlamentet. Det fremgår klart af stk. 1, at mangel på tolke og 
oversættere ikke i sig selv begrunder fravigelser fra de almindelige bestemmelser i artikel 
138, men at dette kun kan ske, hvis det ikke kan undgås trods "passende forholdsregler", 
nemlig i form af ansættelsesbestræbelser og uddannelse af personale.

Stk. 2 forpligter forvaltningen og Præsidiet til at undersøge for hvert enkelt berørt sprog, om 
og hvor vidt det er nødvendigt at fravige sprogordningen, og til at tage denne situation op til 
fornyet overvejelse hvert halve år. Administrationen får ingen "blankocheck". Desuden 
nævnes nu udtrykkeligt Præsidiets beføjelser til at vedtage gennemførelsesbestemmelser, 
beføjelser, Præsidiet også allerede tidligere har udøvet.

Disse bestemmelse kunne tage højde for de ekstreme vanskeligheder ved rekruttering af tolke, 
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der dog sandsynligvis kun vil optræde for irsk og maltesisk, ved undtagelsesvis kun at give 
medlemmerne ret til at udtrykke sig på et af dem valgt sprog under plenarmøderne, hvis de 
forinden har meddelt deres hensigt i passende tid.

Det fremgår klart af stk. 2a, at Parlamentet i overgangsperioden benytter særbestemmelserne 
i Rådets forordning (EF) nr. 930/2004 af 1. maj 2004 om midlertidige 
undtagelsesforanstaltninger vedrørende affattelsen på maltesisk af retsakter udstedt af Den 
Europæiske Unions institutioner og nr. 920/2005 med en tilsvarende ordning for irsk.
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BEGRUNDELSE

1. De nødvendige tilpasninger af forretningsordenen

Ifølge oplysninger fra administrationen er det efter udløbet af overgangstiden den 31.12.2006 
for de ni nye officielle sprog, der kom til i 2004, heller ikke muligt i praksis at sikre princippet 
om fuldstændig flersprogethed, således som det kommer til udtryk i artikel 138. Det er derfor 
nødvendigt at forlænge denne overgangsordning i artikel 139, der kun gælder for disse "nye 
sprog".

Det samme problem opstår med de sprog, der kommer til den 1. januar 2007, bulgarsk og 
rumænsk. Disse skulle således optages i en ny overgangsordning.

Endelig bliver irsk fra 1. januar 2007 med begrænsninger officielt sprog og arbejdssprog i 
Fællesskabets institutioner.

2. Den konkrete baggrund

Generalsekretæren givere i sin seneste rapport af 10. maj 2006 til Præsidiet om de gjorte 
fremskridt1 følgende sammenfattende billede fordelt på oversættelse, juridisk-sproglig kontrol 
af tekster og tolkning:

2.1 Oversættelse

Der er næsten opnået fuldstændig flersprogethed:

Ved årets begyndelse forelå en meget stor del af de oversatte tekster2 bortset fra maltesisk på 
de nye officielle sprog. Alle tekster, der skal til afstemning i plenum, og enkelte bestemte 
andre tekster af generel betydning, oversættes til maltesisk.

90 % af alle oversættelser foreligger nu rettidigt til de møder, hvor de skal bruges.

Omkring en tredjedel af oversættelserne udarbejdes eksternt og opfylder ikke altid 
kvalitetskravene.

Ekstra personale vil ikke være klart før anden halvdel af 20073. Maltesisk vil heller ikke 
fremover kunne dækkes fuldt.

2.2 Juridisk-sproglig kontrol

Alle tekster, der vedtages efter den fælles beslutningsprocedure, kontrolleres af formanden, 
før de undertegnes. Der er allerede ansat bulgarske og rumænske juridiske sprogeksperter, og 

  
1 Efter forretningsordenens artikel 139, stk. 2, forelægger generalsekretæren hvert kvartal Præsidiet en rapport 
om fremskridtene henimod fuldstændig flersprogethed for de ni nye officielle sprog.
2 Udkast til betænkning og endelige betænkninger, udkast til udtalelser og udtalelser, ændringsforslag i 
udvalgene og plenum, beslutningsforslag til plenum, dagsordener og protokoller for udvalg og plenum, bestemte 
af Præsidiets og administrationens interne dokumenter.
3 For øjeblikket har Parlamentet 252 oversættere i de nye sprog.
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de er stadig under uddannelse.

2.3 Tolkning

Der er fortsat vanskeligheder ved rekruttering af tolke i polsk, ungarsk og tjekkisk og 
"alvorlige vanskeligheder" for lettisk, litauisk, slovakisk og slovensk. Mulighederne for 
forbedring ved yderligere ansættelser afhænger af, hvor attraktive de kontrakter, Parlamentet 
tilbyder, er for ansøgerne i sammenligning med indtjeningsmulighederne på det frie marked1.

Det er stadig "ekstremt vanskeligt" at dække maltesisk, og det samme kommer til at gælde for 
irsk.

3. Den juridiske ramme

3.1 Regler på fællesskabsplan for alle institutioner

Her er det vigtigt at bemærke, at grundlæggelsestraktaterne, dvs. den såkaldte primærret, ikke 
selv regulerer sprogbrugen i institutionerne2. Det hedder i EF-traktatens artikel 290: "Med 
forbehold af de i Domstolens procesreglement fastsatte bestemmelser fastlægger Rådet med 
enstemmighed den ordning, der skal gælde for Fællesskabets institutioner på det sproglige 
område."3. Rådet kan gøre dette uden forslag fra Kommissionen, og Rådet gjorde det med sin 
forordning nr. 1 af 15. april 1958, hvorved det gjorde de seks daværende medlemsstaters 
officielle sprog til "officielle sprog og arbejdssprog" i Fællesskabernes institutioner. Det 
fastsatte samtidig, at alle forordninger og andre tekster med generel gyldighed skulle affattes 
på de fire officielle sprog, og at EF-Tidende skulle offentliggøres på alle sprog. Derudover har 
Rådet dog ikke fastsat, hvordan sprogbrugen i institutionerne skal udformes i praksis, men 
bemyndiget institutionerne til at regulere gennemførelsen af sprogordningen i deres respektive 
forretningsordener4. Forordningen er blevet tilpasset ved hver udvidelse og gælder endnu i 
dag. Bortset fra irsk/gælisk blev de tiltrædende staters officielle sprog herved gjort til 
officielle sprog og arbejdssprog i Fællesskabernes institutioner. På Irlands anmodning får irsk 
nu denne status fra 1.1.20075. Bulgarsk og rumænsk bliver officielle sprog, når disse lande 
tiltræder på samme tidspunkt.

For irsk gælder uanset forordning 1/58, at institutionerne indtil udgangen af 2011 ikke er 
bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter på irsk og til at offentliggøre dem på dette 
sprog i Den Europæiske Unions Tidende. Dette gælder dog igen ikke for forordninger, der 
vedtages i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet. Rådet kan enstemmigt ophæve denne 
undtagelsesbestemmelse hvert femte år. I modsat løber den videre6.

Samme særbestemmelse gælder indtil 30. april 2007 for maltesisk7. Rådet kan forlænge den 

  
1 Parlamentet tilbyder kontrakter med en begyndelsesløn i løntrin AD 5.
2 Efter EF-traktatens artikel 7 er dette Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen og Revisionsretten.
3 Denne bestemmelse gælder også "anden søjle", den fælles sikkerheds- og udenrigspolitik og "tredje søjle", 
politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager: artikel 28, stk. 1, og 41, stk. 1, i Traktat om Den 
Europæiske Union.
4 Artikel 4 og 6 i forordning nr. 1, EFT nr. 17 af 6.10.1958, s. 385.
5 Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005, EUT L 156 af 18.6.2005, s. 3.
6 Artikel 2 og 3 i forordning 920/2005.
7 Rådets forordning (EF) nr. 930/2004 af 1. maj 2004, EUT L 169 af 1.5.2004, s. 1.
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for yderligere et år. Derefter offentliggøres alle retsakter, der endnu ikke foreligger på 
maltesisk, også på dette sprog.

Begge særbestemmelser angår stater med mere end et officielt sprog; for Maltas 
vedkommende er maltesisk og engelsk sideordnede officielle sprog, mens det gælder for 
Irland, at irsk som nationalsprog er første officielle sprog, mens engelsk er andet officielle 
sprog. For sådanne tilfælde er det bestemt i forordning 1/58, at Rådet efter anmodning fra den 
pågældende stat træffer afgørelse om, hvilket sprog der skal anvendes, på grundlag af de 
almindelige regler i den pågældende stats lovgivning1. Hertil skal bemærkes, at der i praksis 
er begrænsninger for brug af irsk i det irske parlament.

Sammenfattende kan det konstateres, at anvendelsen af sprog i Fællesskabets institutioner kun 
er reguleret i hovedtrækkene i traktaterne og den deraf afledte ret. Traktaterne er ganske vist 
bindende i lige stor grad på alle medlemsstaters officielle sprog, men institutionerne må dog 
træffe særlige bestemmelser for intern brug i deres forretningsordener, såfremt det er 
nødvendigt af praktiske årsager og foreneligt med deres funktion og de generelle principper i 
fællesskabsretten.

Parlamentet skal i den forbindelse tage særligt hensyn til sin demokratiske funktion som 
repræsentant for folkene i de stater, der er forenet i Fællesskabet, og princippet om sine 
medlemmers frie mandat.

3.2 Regler specielt for Europa-Parlamentet

I overensstemmelse hermed går Parlamentet i sin forretningsordens artikel 138 ud fra 
princippet om fuldstændig flersprogethed, hvorefter alle Parlamentets dokumenter skal være 
affattet på de officielle sprog, og alle medlemmer har ret til at tale i Parlamentet på det 
officielle sprog, de ønsker, og til at blive tolket til de andre officielle sprog2. Der er indført 
begrænsninger i de faktisk anvendte sprog under udvalgs- og delegationsmøder. Dette gælder 
også undersøgelsesudvalg3.

Før den seneste udvidelse med ti nye medlemsstater den 1. maj 2004, hvorved antallet af 
officielle sprog steg fra de hidtidige 12 til 21, blev det klart, at princippet om fuldstændig
flersprogethed ikke kunne overholdes, i det mindste i en overgangsperiode. Derfor blev der 
indført en overgangsbestemmelse, der gør det muligt "undtagelsesvis [at tage] hensyn til, om 
der rent faktisk er et tilstrækkeligt antal tolke og oversættere til rådighed"4.

Præsidiet har benyttet denne mulighed og opstillet en omfattende ny tjenesteordning for 
Generalsekretariatet, der hviler på princippet om "fuldstændig og kontrolleret flersprogethed", 
og skal gøre det muligt bedre at udnytte oversættelses- og tolkekapaciteten ved dets yderligere 

  
1 Artikel 8 i forordning 1/58.
2 Denne ret er nu udtrykkeligt forankret i artikel 7 i den statut for medlemmerne, Parlamentet vedtog den 
23.6.2005.
3 Forretningsordenens artikel 138, stk. 3 og 4, og artikel 176, stk. 7.
4 Forretningsordenens artikel 139, vedtaget 1.4.2004 på grundlag af betænkning af Dell'Alba A5-153/2004 for 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Denne bestemmelse gælder tilsvarende for afstemning om 
ændringsforslag efter artikel 150.
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udbygning1.

Bulgariens og Rumæniens forestående tiltrædelse og ophøjelsen af irsk til officielt sprog og 
arbejdssprog gør det nødvendigt at tilpasse eller ændre den gældende overgangsbestemmelse.

Ordføreren anbefaler en helt ny affattelse og henviser i den sammenhæng til den specifikke 
begrundelse for denne.

  
1 Adfærdskodeks vedrørende flersprogethed af 19. april 2004 som ændret ved Præsidiets beslutning af 6. 
september 2006.
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