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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναδιατύπωση του άρθρου 139 του Κανονισμού, μεταβατική ρύθμιση για 
το γλωσσικό καθεστώς
(2006/2211(R(ΕΚ)))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 20 Ιουλίου 2006 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Απριλίου 2004, το Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε στον 
Κανονισμό του διάταξη που επιτρέπει να λαμβάνεται κατ' εξαίρεση υπόψη "η πραγματική 
διαθεσιμότητα και ο επαρκής αριθμός αντιστοίχων διερμηνέων και μεταφραστών" κατά 
την εφαρμογή του γλωσσικού καθεστώτος του Κοινοβουλίου στις 9 νέες γλώσσες των 
κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ τον Μάιο 2004,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι έχει επιτευχθεί πρόοδος ως προς τις εν λόγω γλώσσες, 
δεν θα πρέπει να λήξει η ισχύς της μεταβατικής αυτής ρύθμισης στα τέλη του τρέχοντος 
έτους χωρίς να αντικατασταθεί από νέα, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα 
παράτασής της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση της βουλγαρικής και ρουμανικής γλώσσας που 
θα ενσωματωθούν την 1η Ιανουαρίου 2007 θα υπάρχουν για ένα χρονικό διάστημα τα 
ίδια προβλήματα και ότι ιδιαίτερα πρακτικά προβλήματα θα ανακύψουν όταν επίσης 
ενσωματωθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα ως επίσημη γλώσσα η ιρλανδική,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα μεταβατική ρύθμιση πρέπει να αναδιατυπωθεί και να 
παραταθεί η ισχύς της έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα αυτά,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της υλοποίησης της πλήρους πολυγλωσσίας 
εξακολουθεί να ισχύει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 138 του Κανονισμού,

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. αποφασίζει ότι η παρούσα τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1



PE 380.576v01-00 4/9 PR\634531EL.doc

EL

Άρθρο 139

1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 138, 
λαμβάνεται υπόψη κατ' εξαίρεση, 
προκειμένου περί των επίσημων γλωσσών 
των κρατών μελών που προσχώρησαν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 
2004, αρχής γενομένης από της 
ημερομηνίας αυτής και έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2006, η πραγματική 
διαθεσιμότητα και ο επαρκής αριθμός 
αντιστοίχων διερμηνέων και 
μεταφραστών.

1. Κατά τη διάρκεια μεταβατικής
περιόδου που εκτείνεται έως τη λήξη της 
6ης κοινοβουλευτικής περιόδου 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις 
διατάξεις του άρθρου 138 εάν και στο 
μέτρο που δεν διατίθεται επαρκής 
αριθμός διερμηνέων και μεταφραστών σε 
μια επίσημη γλώσσα παρά τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων.

2. Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει ανά 
τρίμηνο λεπτομερή έκθεση στο 
Προεδρείο σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο ως προς την πλήρη εφαρμογή του 
άρθρου 138 και αποστέλλει αντίγραφο σε 
όλους τους βουλευτές.

2. Το Προεδρείο διαπιστώνει, κατόπιν
προτάσεως του Γενικού Γραμματέα, εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 για κάθε μία από τις εν 
λόγω επίσημες γλώσσες και επανεξετάζει 
την απόφασή του ανά εξάμηνο με βάση 
την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Το 
Προεδρείο καθορίζει τις απαιτούμενες 
εκτελεστικές διατάξεις.
2a. Εφαρμόζονται οι προσωρινές ειδικές
διατάξεις σχετικά με τη διατύπωση των 
νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται 
από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις 
Συνθήκες, εξαιρουμένων των κανονισμών 
που θεσπίζουν από κοινού το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3. Το Κοινοβούλιο, κατόπιν 
αιτιολογημένης συστάσεως του 
Προεδρείου, μπορεί να αποφασίσει ανά 
πάσαν στιγμή την πρόωρη κατάργηση του 
παρόντος άρθρου ή, στο τέλος της 
προθεσμίας της παραγράφου 1, την 
παράτασή του.

3. Το Κοινοβούλιο, κατόπιν 
αιτιολογημένης συστάσεως του 
Προεδρείου, μπορεί να αποφασίσει ανά 
πάσαν στιγμή την πρόωρη κατάργηση του 
παρόντος άρθρου ή, στο τέλος της 
προθεσμίας της παραγράφου 1, την 
παράτασή του.

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης αναδιατύπωσης είναι να διευκρινιστεί περισσότερο με ποιο τρόπο θα
χειρίζεται το Προεδρείο τη μεταβατική ρύθμιση προκειμένου να εφαρμόζεται σταδιακά το 
γλωσσικό καθεστώς του Κοινοβουλίου για όλες τις επίσημες γλώσσες. Η διάταξη έχει ουδέτερο 
γλωσσικό χαρακτήρα, και συνεπώς δεν κάνει διάκριση μεταξύ των "παλαιών" και των "νέων" 
γλωσσών.
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Η παράγραφος 1 περιορίζει την ισχύ της μεταβατικής ρύθμισης στην τρέχουσα κοινοβουλευτική 
περίοδο. Η μεταβατική ρύθμιση μπορεί, σύμφωνα με την ισχύουσα διατύπωση, να καταργηθεί ή 
να παραταθεί πρόωρα κατόπιν απόφασης του Κοινοβουλίου. Το άρθρο 1 προβλέπει σαφώς ότι
η έλλειψη διερμηνέων και μεταφραστών δεν δικαιολογεί παρεκκλίσεις από το σύνηθες 
καθεστώς που προβλέπει το άρθρο 138, αλλά μόνον εφόσον τούτο δεν μπορεί να αποφευχθεί 
παρά τη λήψη κατάλληλων μέτρων, και συγκεκριμένα υπό μορφή προσλήψεων και κατάρτισης 
του προσωπικού.

Η παράγραφος 2 προβλέπει την υποχρέωση της Διοίκησης και του Προεδρείου να εξετάζουν 
για κάθε μία από τις εν λόγω γλώσσες, εάν και κατά πόσο μπορεί να γίνεται παρέκκλιση από το 
πλήρες γλωσσικό καθεστώς, και να εξετάζουν την κατάσταση αυτή κάθε έξι μήνες. Η Διοίκηση
δεν εκδίδει "λευκή επιταγή". Αναφέρεται επίσης σαφώς η αρμοδιότητα του Προεδρείου να
εκδίδει εκτελεστικές διατάξεις την οποία έχει ήδη ασκήσει έως τώρα το Προεδρείο.

Οι διατάξεις αυτές θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη τα τεράστια προβλήματα που θα
μπορούσαν να ανακύψουν κατά την πρόσληψη διερμηνέων που θα αναμενόταν μόνο στην 
περίπτωση της ιρλανδικής και της μαλτέζικης γλώσσας, και να παρέχουν στους βουλευτές το 
δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις ολομέλειας στη γλώσσα της 
επιλογής τους, μόνο κατ' εξαίρεση όταν έχουν προαναγγείλει εγκαίρως την πρόθεσή τους.

Στην παράγραφο 2a διευκρινίζεται ότι το Κοινοβούλιο εφαρμόζει  τις ειδικές διατάξεις στον 
Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 930/2004 σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων
παρέκκλισης όσον αφορά τη σύνταξη στα μαλτέζικα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αριθ. 920/2005 με σχετική ρύθμιση κατά τη μεταβατική περίοδο για 
την ιρλανδική γλώσσα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Οι προσεχείς προσαρμογές του Κανονισμού

Σύμφωνα με στοιχεία της Διοίκησης, ακόμη και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις
31.12.2006 για τις εννέα νέες επίσημες γλώσσες που ενσωματώθηκαν το 2004 δεν θα είναι
δυνατό να εξασφαλιστεί εξ ολοκλήρου στην πράξη η αρχή της πλήρους πολυγλωσσίας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 138 του Κανονισμού. Θα ήταν συνεπώς απαραίτητο να παραταθεί η 
μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 139 η οποία ισχύει μόνον για τις εν λόγω "νέες γλώσσες".

Το ίδιο πρόβλημα ανακύπτει στην περίπτωση της βουλγαρικής και ρουμανικής γλώσσας που 
θα ενσωματωθούν την 1.1.2007. Οι γλώσσες αυτές θα πρέπει να επίσης να συμπεριληφθούν 
σε μια νέα μεταβατική ρύθμιση.

Τέλος, την 1.1.2007, η ιρλανδική γλώσσα θα συμπεριληφθεί, με ορισμένους περιορισμούς, 
ως επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας, και 
συνεπώς και του Κοινοβουλίου.

2. Η δεδομένη κατάσταση

Στην τελευταία έκθεσή του της 10ης Μαΐου 2006 προς το Προεδρείο σχετικά με την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί1 ο Γενικός Γραμματέας παρουσιάζει την ακόλουθη ανασκόπηση 
κατανεμημένη σύμφωνα με τους τρεις τομείς: μετάφραση, αναθεώρηση κειμένων από 
γλωσσομαθείς νομικούς και διερμηνεία:

2.1 Μετάφραση

Ο στόχος της πλήρους πολυγλωσσίας έχει σχεδόν επιτευχθεί:

Στις αρχές του έτους διατίθετο μεγάλο μέρος των μεταφρασμένων κειμένων2 στις νέες 
επίσημες γλώσσες, εκτός από τα μαλτέζικα. Στα μαλτέζικα μεταφράζονται όλα τα κείμενα τα
οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια καθώς και ορισμένα άλλα έγγραφα γενικής 
σπουδαιότητας. 

Το 90% όλων των μεταφράσεων διατίθεται πλέον εγκαίρως στις συνεδριάσεις για τις οποίες 
έχουν ζητηθεί.

Σχεδόν το ένα τρίτο των μεταφράσεων πραγματοποιείται από εξωτερικούς συνεργάτες και 
δεν πληροί πάντοτε τις απαιτήσεις ποιότητας.

  
1 Σύμφωνα με το άρθρο 139 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να υποβάλλει ανά 
τρίμηνο λεπτομερή έκθεση στο Προεδρείο σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνει το Κοινοβούλιο με στόχο την 
πλήρη πολυγλωσσία ως προς τις εννέα νέες επίσημες γλώσσες. Η έκθεση διανέμεται σε όλους τους βουλευτές.
2 Σχέδια εκθέσεων και τελικές εκθέσεις, σχέδια γνωμοδοτήσεων και γνωμοδοτήσεις, τροπολογίες στις επιτροπές
και την ολομέλεια, προτάσεις ψηφίσματος για την ολομέλεια, ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά των 
συνεδριάσεων επιτροπών και της ολομέλειας, ορισμένα εσωτερικά έγγραφα του Προεδρείου και της Διοίκησης.
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Πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2007 δεν πρόκειται να προσληφθεί πρόσθετο προσωπικό1. 
Το τμήμα μαλτέζικης γλώσσας θα εξακολουθεί να μην καλύπτεται πλήρως.

2.2 Αναθεώρηση από γλωσσομαθείς νομικούς

Όλα τα κείμενα τα οποία εγκρίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης 
αναθεωρούνται προτού υπογραφούν από τον Πρόεδρο. Έχουν ήδη προσληφθεί και
εκπαιδεύονται ακόμη βούλγαροι και ρουμάνοι γλωσσομαθείς νομικοί.

2.3 Διερμηνεία

Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πρόσληψη διερμηνέων πολωνικής, 
ουγγρικής και τσεχικής γλώσσας και "σοβαρά προβλήματα" στην περίπτωση της λετονικής, 
λιθουανικής και σλοβακικής και σλοβενικής γλώσσας. Οι πιθανότητες βελτίωσης με
πρόσθετες προσλήψεις εξαρτώνται από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι συμβάσεις του 
Κοινοβουλίου στους υποψηφίους σε σύγκριση με τις δυνατότητες αμοιβών στην ελεύθερη 
αγορά2.

Η κάλυψη της μαλτέζικης γλώσσας εξακολουθεί να είναι "υπερβολικά δύσκολη" και το ίδιο 
θα ισχύει για τα ιρλανδικά.

3. Το νομοθετικό πλαίσιο

3.1 Η ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο για όλα τα θεσμικά όργανα

Είναι σημαντική η διαπίστωση ότι οι ιδρυτικές συνθήκες, και συνεπώς το επονομαζόμενο 
"πρωτογενές δίκαιο", δεν ρυθμίζουν τη χρήση των γλωσσών στα θεσμικά όργανα3. 
Το άρθρο 290 της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι: " Το γλωσσικό καθεστώς των οργάνων της 
Κοινότητας ορίζεται από το Συμβούλιο ομοφώνως, με την επιφύλαξη του κανονισμού 
διαδικασίας του Δικαστηρίου."4 Το Συμβούλιο έχει ρυθμίσει το ζήτημα αυτό, χωρίς να 
απαιτείται προς το σκοπό αυτό πρόταση της Επιτροπής, με τον κανονισμό του αριθ. 1 της
15ης Απριλίου 1958 και καθόρισε τις τέσσερις επίσημες γλώσσες των τότε έξι κρατών μελών 
ως "επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας" των οργάνων των Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο
αυτό, καθόρισε επίσης ότι όλοι οι κανονισμοί και όλα τα κείμενα γενικής ισχύος πρέπει να 
συντάσσονται στις τέσσερις επίσημες γλώσσες και ότι η Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν επέβαλε, πέραν τούτων, κριτήρια 
για τον συγκεκριμένο τρόπο χρήσης των γλωσσών στα όργανα, αλλά εξουσιοδότησε τα 
θεσμικά όργανα να ρυθμίζουν την εφαρμογή του γλωσσικού καθεστώτος στους εκάστοτε 
κανονισμούς τους.5 Στην ιρλανδική γλώσσα θα εκχωρηθεί το καθεστώς αυτό κατόπιν αίτησης 

  
1 Επί του παρόντος, το Κοινοβούλιο απασχολεί 252 μεταφραστές στις νέες γλώσσες.
2 Το Κοινοβούλιο παρέχει συμβάσεις με πρόσληψη στον βασικό βαθμό AD5.
3 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΚ, τα όργανα αυτά είναι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, 
το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
4 Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης για τον "δεύτερο πυλώνα", την κοινή πολιτική ασφάλειας και εξωτερικής 
πολιτικής, και τον "τρίτο πυλώνα", την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις: άρθρο 28,
παράγραφος 1 και άρθρο 41, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5 Άρθρα 4 και 6 του κανονισμού αριθ. 1, ΕΕ 17 της 6.10.1958, σελ. 385.
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της Ιρλανδίας από την 1.1.2007.1 Η βουλγαρική και η ρουμανική γλώσσα θα γίνουν επίσημες 
γλώσσες την ίδια ημερομηνία λόγω της προσχώρησης των δύο αυτών κρατών.

Στην περίπτωση της ιρλανδικής γλώσσας, κατά παρέκκλιση του Κανονισμού 1/58, τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως τα τέλη του 2011, δεν θα υπόκεινται στην 
υποχρέωση διατύπωσης όλων των νομοθετικών πράξεων στην ιρλανδική γλώσσα και της 
δημοσίευσής τους στη γλώσσα αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα. Τούτο, ωστόσο, δεν ισχύει
για τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί κάθε πέντε χρόνια να επανεξετάζει την εξαίρεση αυτή και 
να ορίζει ομόφωνα κατά πόσο πρέπει να δοθεί τέλος στην εν λόγω παρέκκλιση, ειδάλλως 
εξακολουθεί να ισχύει .2

Η ίδια ειδική ρύθμιση ισχύει έως τις 30 Απριλίου 2007 για τα μαλτέζικα.3 Το Συμβούλιο
μπορεί να την παρατείνει επί ένα χρόνο. Εν συνεχεία, όλες οι νομοθετικές πράξεις οι οποίες
δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στα μαλτέζικα πρέπει επίσης να δημοσιευθούν στη γλώσσα 
αυτή.

Και οι δύο ειδικές ρυθμίσεις αφορούν κράτη με περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες. 
Στην περίπτωση της Μάλτας, οι επίσημες γλώσσες είναι τα μαλτέζικα και τα αγγλικά σε 
ισότιμη βάση, και στην περίπτωση της Ιρλανδίας η ιρλανδική γλώσσα ως εθνική γλώσσα 
αποτελεί την πρώτη επίσημη γλώσσα και τα αγγλικά τη δεύτερη. Ο Κανονισμός 1/58 
προβλέπει για τέτοια κράτη ότι το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου 
κράτους, μπορεί να αποφασίσει ότι η χρήση μιας γλώσσας πληροί τις γενικές νομοθετικές 
διατάξεις του εν λόγω κράτους.4 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι για τη χρήση 
της ιρλανδικής γλώσσας στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ισχύουν περιορισμοί.

Εν κατακλείδι, πρέπει να διαπιστωθεί ότι η χρήση των γλωσσών για τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας ρυθμίζεται μόνο σε βασικές γραμμές στις Συνθήκες και στο παράγωγο δίκαιο. 
Μολονότι οι Συνθήκες είναι δεσμευτικές κατά τον ίδιο τρόπο στις επίσημες γλώσσες όλων
των κρατών μελών, τα θεσμικά όργανα μπορούν, ωστόσο, να θεσπίζουν ειδικές ρυθμίσεις 
στους κανονισμούς τους για εσωτερική χρήση εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους πρακτικής 
αντιμετώπισης και εφόσον τούτο συμβιβάζεται με τις αρμοδιότητές τους και τις γενικές αρχές 
του κοινοτικού δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τον δημοκρατικό 
του ρόλο ως εκπροσώπου των λαών των κρατών που έχουν συνέλθει στην Κοινότητα και τη 
βασική αρχή της ελεύθερης εντολής των βουλευτών του.

3.2 Η ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά συνέπεια, στο άρθρο 138 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο βασίζεται στην αρχή
της πολυγλωσσίας προβλέποντας ότι όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου πρέπει να 
συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες και ότι όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να μιλούν 

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2005, ΕΕ L 156 της 18.6.2005, σελ. 3.
2 Άρθρα 2 και 3 του Κανονισμού 920/2005.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 930/2004 του Συμβουλίου της 1ης Μαΐου 2004, ΕΕ L 169 της 1.5.2004, σελ. 1
4 Άρθρο 8 του Κανονισμού 1/58.
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στο Κοινοβούλιο στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους, ενώ γίνεται ταυτόχρονη 
διερμηνεία σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες.1 Για τις συνεδριάσεις επιτροπών και
αντιπροσωπειών προβλέπονται περιορισμοί στη χρήση των γλωσσών και το ίδιο ισχύει για τις 
εξεταστικές επιτροπές.2

Πριν από την τελευταία διεύρυνση με την προσχώρηση δέκα νέων κρατών μελών την 1η
Μαΐου 2004, με την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των επισήμων γλωσσών από 12 σε 21, ήταν 
σαφές ότι η αρχή της πολυγλωσσίας δεν μπορεί να τηρηθεί τουλάχιστον κατά τη διάρκεια 
μεταβατικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η θέσπιση μεταβατικής ρύθμισης έως
τα τέλη του τρέχοντος έτους που θα επιτρέπει να "λαμβάνεται υπόψη κατ' εξαίρεση ... η 
πραγματική διαθεσιμότητα και ο επαρκής αριθμός αντιστοίχων διερμηνέων και 
μεταφραστών.3

Το Προεδρείο έχει προσφύγει στη δυνατότητα αυτή και έχει εκδώσει για τη Γενική 
Γραμματεία νέα γενική υπηρεσιακή ρύθμιση που βασίζεται στην αντίληψη της "ελεγχόμενης 
πλήρους πολυγλωσσίας" και η οποία θα πρέπει να διευκολύνει την καλύτερη αξιοποίηση του 
δυναμικού μετάφρασης και διερμηνείας κατά την περαιτέρω επέκτασή του.4

Η προσεχής ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και η ανακήρυξη της 
ιρλανδικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας και γλώσσας εργασίας καθιστούν απαραίτητη την 
προσαρμογή ή αναθεώρηση της ισχύουσας μεταβατικής ρύθμισης του Κανονισμού.

Ο εισηγητής της παρούσας έκθεσης τάσσεται υπέρ της πλήρους αναδιατύπωσης και 
παραπέμπει, προς το σκοπό αυτό, στη σχετική λεπτομερή αιτιολόγηση.

  
1 Το δικαίωμα αυτό θεσπίζεται πλέον ρητώς στο άρθρο 7 του Καθεστώτος των Βουλευτών που εγκρίθηκε από
το Κοινοβούλιο στις 23.6.2005.
2 Άρθρο 138 παράγραφοι 3 και 4, καθώς και Άρθρο 176 παράγραφος 7 του Κανονισμού.
3 Άρθρο 139 του Κανονισμού, που εγκρίθηκε την 1.4.2004 με βάση την έκθεση Dell'Alba A5-153/2004 της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων· η διάταξη αυτή ισχύει για την ψηφοφορία σχετικά με τροπολογίες 
σύμφωνα με το άρθρο 150.
4 Κώδικας συμπεριφοράς για την πολυγλωσσία της 19ης Απριλίου 2004, που αναθεωρήθηκε κατόπιν απόφασης 
του Προεδρείου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006.


