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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Eljárási Szabályzat 139. cikkének módosításáról, a nyelvi rendszerre vonatkozó 
átmeneti intézkedésről
(2006/2211(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2006. július 20-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel a Parlament 2004. április 1-jén felvett egy intézkedést az eljárási szabályzatába, 
amely lehetővé teszi, hogy a Parlament nyelvi szabályainak alkalmazása során a 2004. 
májusában csatlakozott kilenc új nyelv tekintetében 2006 végéig „kivételesen figyelembe 
lehessen venni a rendelkezésre álló tolmácsok és fordítók létszámából adódó 
lehetőségeket”,

B. mivel az ezen nyelvek esetében elért előrelépések mindazonáltal nem teszik lehetővé 
ennek az átmeneti intézkedésnek az idei év végén történő helyettesítés nélküli lejártát, 
hanem élni kell a meghosszabbítására vonatkozó lehetőséggel,

C. mivel a 2007. január 1-jén csatlakozó bolgár és román nyelv esetében egy bizonyos ideig 
ugyanezek a nehézségek fognak fellépni, és mivel az ebben az időpontban szintén 
hivatalos nyelvként csatlakozó ír nyelv különös gyakorlati problémákat vet fel,

D. mivel a fennálló átmeneti intézkedést újra kell fogalmazni, és a parlamenti ciklus végéig 
meg kell hosszabbítani e helyzet figyelembevétele érdekében,

E. mivel a cél a teljes többnyelvűség megvalósítása marad, az eljárási szabályzat 138. 
cikkében meghatározottaknak megfelelően,

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. úgy határoz, hogy a módosítás 2007. január 1-jén lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak, 
valamint a Bizottságnak.



Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
139. cikk

1. A 138. cikk alkalmazása során, az 
Európai Unióhoz 2004. május 1-én 
csatlakozott tagállamok hivatalos 
nyelveire tekintettel, ettől az időponttól 
kezdődően 2006. december 31-ig 
bezárólag kivételesen figyelembe kell 
venni a rendelkezésre álló tolmácsok és 
fordítók létszámából adódó lehetőségeket.

1. A hatodik parlamenti ciklus végéig 
tartó átmeneti időszakban el lehet térni a 
138. cikk rendelkezéseitől, ha és 
amennyiben valamely hivatalos nyelven a 
megfelelő intézkedések ellenére nem áll 
rendelkezésre elegendő tolmács és fordító. 

2. A főtitkár negyedévenként részletes 
jelentést nyújt be az Elnökséghez a 138. 
cikk teljes körű alkalmazása érdekében 
tett előrelépésekről, és ennek másolatát 
valamennyi képviselő részére eljuttatja.

2. Az Elnökség a főtitkár javaslatára 
valamennyi érintett hivatalos nyelvre 
vonatkozóan megállapítja a (1) bekezdés 
feltételeinek fennállását, és a főtitkár 
előrelépésekről szóló jelentése alapján 
félévente felülvizsgálja a határozatát. Az 
Elnökség határozza meg a szükséges 
végrehajtási rendelkezéseket. 
2a. A Tanács által a Szerződések alapján 
meghozott, a Tanács és az Európai 
Parlament által közösen elfogadott jogi 
aktusok (a rendeletek kivételével) 
megszövegezéséről szóló, korlátozott idejű 
külön szabályok alkalmazandók. 

3. A Parlament, az Elnökség indokolással 
ellátott ajánlására, bármikor határozhat e 
cikk idő előtti hatályon kívül helyezéséről, 
vagy az (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn belüli meghosszabbításáról.

3. A Parlament, az Elnökség indokolással 
ellátott ajánlására, bármikor határozhat e 
cikk idő előtti hatályon kívül helyezéséről, 
vagy az (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn belüli meghosszabbításáról.

Indokolás

A javasolt új megfogalmazás egyértelművé kívánja tenni, hogy az Elnökség hogyan kezelje az 
átmeneti intézkedést a Parlament nyelvi rendszerének az összes hivatalos nyelv tekintetében 
történő fokozatos megvalósítása érdekében. Nyelvi szempontból semleges, tehát nem tesz 
különbséget „régi” és „új” nyelvek között.

Az (1) bekezdés a jelenlegi parlamenti ciklusra korlátozza az átmeneti intézkedés hatályát. Az 
átmeneti intézkedést a jelenleg hatályos változat szerint a Parlament határozatával idő előtt 
meg lehet szüntetni, vagy meg lehet hosszabbítani. Az 1. cikk egyértelművé teszi, hogy a 
tolmács- és fordítóhiány önmagában még nem igazolja a 138. cikk normális rendszerétől való 
eltérést, hanem erre csak akkor van mód, ha a „megfelelő intézkedések” – nevezetesen a 
felvételi erőfeszítések és a személyzet képzése – ellenére sem lehet elkerülni a hiányt.
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A (2) bekezdés az igazgatást és az Elnökséget kötelezi arra, hogy valamennyi érintett nyelv 
esetében külön-külön vizsgálják meg, hogy el kell-e térni, és mennyire kell eltérni a nyelvi 
rendszertől, továbbá hogy hathavonta vizsgálják felül ezt a helyzetet. Az igazgatás számára 
nem adnak „biankó csekket”. Az Elnökség végrehajtási intézkedések meghozatalára 
vonatkozó hatásköre, amellyel az Elnökség már eddig is élt, ezennel kifejezetten említésre 
kerül.

Ezek a rendelkezések a tolmácsok felvétele során jelentkező rendkívüli nehézségeket –
amelyek azonban csak az ír és a máltai nyelv esetében fordulhatnak elő – veszik figyelembe, 
azáltal, hogy a képviselők azon jogát, hogy a plenáris üléseken az általuk választott nyelven 
szólaljanak fel, kivételesen csak akkor biztosítják, ha a szándékukat korábban kellő időben 
közölték.

A (2a) bekezdés egyértelművé teszi, hogy a Parlament az átmeneti időszakban alkalmazza az 
Európai Unió intézményei jogi aktusainak máltai nyelven történő megszövegezésére 
vonatkozó ideiglenes eltérésekről szóló 930/2004/EK tanácsi rendelet és az ír nyelvre 
vonatkozó megfelelő szabályokat tartalmazó 920/2005/EK rendelet külön szabályait.
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INDOKOLÁS

1. Az eljárási szabályzat szóban forgó kiigazításai

Az igazgatás állítása szerint lehetséges, hogy a 2006. 12. 31-ig tartó átmeneti időszak lejárta 
után sem valósulhat meg a gyakorlatban maradéktalanul az eljárási szabályzat 138. cikkében 
megfogalmazott teljes többnyelvűség alapelve a 2004-ben csatlakozott 9 új hivatalos nyelv 
tekintetében. Ezért szükség van a 139. cikk csupán ezen „új nyelvekre” vonatkozó átmeneti 
intézkedésének meghosszabbítására.

A 2007. 01. 01-jén csatlakozó nyelvek, a bolgár és a román esetében ugyanez a probléma áll 
fenn. Ezért ezeket is bele kell foglalni egy új átmeneti intézkedésbe.

Végül az ír nyelv 2007. 01. 01-jével bizonyos korlátozásokkal a Közösség szerveinek, azaz a 
Parlamentnek is hivatalos nyelve és munkanyelve lesz. 

2. A tényleges háttér

Az Elnökséghez intézett legutóbbi, 2006. május 10-i előrehaladási jelentésében1 a főtitkár 
összefoglalva az alábbi tájékoztatást adja a három terület – fordítás, szövegek jogi-nyelvi 
ellenőrzése és tolmácsolás – szerinti felosztásban:

2.1 Fordítás

Csaknem megvalósult a teljes többnyelvűség:

Ez év kezdetén a lefordított szövegek zöme2 rendelkezésre állt az új hivatalos nyelveken a 
máltai kivételével. A plenáris ülésen szavazásra bocsátott valamennyi szöveget lefordították 
máltaira, csakúgy, mint bizonyos egyéb, általános jelentőségű dokumentumokat. 

Az összes fordítás 90%-a idejében rendelkezésre áll azokra az ülésekre, amelyekre azokat 
igényelték.

A fordításoknak körülbelül egyharmada még házon kívül készül, és ezek nem minden esetben 
felelnek meg a minőségi követelményeknek.

2007 második fele előtt nem fog rendelkezésre állni további személyzet3. A máltai nyelv 
esetében pedig ezután sem lesz teljes a lefedettség.

  
1 Az eljárási szabályzat 139. cikke szerint a főtitkárnak negyedévente jelentést kell benyújtania az Elnökség 
részére a Parlament által az új hivatalos nyelvek tekintetében a teljes többnyelvűség elérése terén megtett 
előrelépésekről. A jelentést valamennyi képviselő részére eljuttatják.
2 Jelentéstervezetek és végleges jelentések, véleménytervezetek és vélemények, bizottsági és plenáris ülésre 
benyújtott módosítások, plenáris ülésre benyújtott állásfoglalási indítványok, a bizottsági és a plenáris ülések 
napirendjei és jegyzőkönyvei, az Elnökség és az igazgatás bizonyos belső szövegei.
3 A Parlamentnek jelenleg 252 fordítója van az új nyelveken.
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2.2 Jogi–nyelvi ellenőrzés

Minden szöveget, amelyet együttdöntési eljárás során fogadnak el, az aláírásuk előtt ellenőriz 
az elnök. Már alkalmaznak még betanítandó bolgár és román jogász-nyelvészeket.

2.3 Tolmácsolás

Továbbra is nehézségek mutatkoznak a lengyel, magyar és cseh tolmácsok, illetve „komoly 
nehézségek” mutatkoznak a lett, litván, szlovák és szlovén tolmácsok felvétele tekintetében. 
A további tolmácsok felvétele révén elérhető javulás esélye azon múlik, hogy mennyire tűnik 
vonzónak a jelöltek számára a Parlament által ajánlott szerződés a szabad piacon elérhető 
kereseti lehetőségekhez képest1.

Továbbra is „rendkívül nehéz” máltai nyelven tolmácsolást biztosítani, és ugyanez fog 
vonatkozni az ír nyelvre is.

3. A jogi keret

3.1 A közösségi szintű, valamennyi szervre vonatkozó szabályozás

Fontos annak megállapítása, hogy az Alapszerződések, az úgynevezett „elsődleges jog” 
önmagában nem szabályozza a szerveken2 belüli nyelvhasználatot. 
Az EK-Szerződés 290. cikke kimondja, hogy: „A Közösség intézményeinek 
nyelvhasználatára vonatkozó szabályokat, a Bíróság alapokmányában foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül, a Tanács határozza meg egyhangú határozattal.” 3 Ezt a Tanács, amelynek 
ehhez nincs szüksége a Bizottság javaslatára, megtette az 1958. április 15-i 1. számú rendelete 
révén, amely által az akkori hat tagállam négy hivatalos nyelvét a Közösség szerveinek 
„hivatalos és munkanyelveként” határozta meg. Rendelkezett továbbá arról, hogy valamennyi 
rendelet és egyéb általános érvényű szöveg elkészüljön a négy hivatalos nyelven, valamint 
hogy a Hivatalos Lap valamennyi hivatalos nyelven megjelenjen. A Tanács azonban ezen 
túlmenően nem rendelkezett arról, hogy konkrétan miként kell kialakítani a szerveknél a 
nyelvhasználatot, hanem felhatalmazta a szerveket, hogy a nyelvi szabályozást a mindenkori 
eljárási szabályzatukban valósítsák meg4. Az említett rendeletet minden csatlakozás 
alkalmával kiigazították, és az ma is érvényes. Az ír, illetve gael nyelv kivételével a 
csatlakozó országok mindenkori hivatalos nyelvei a Közösség szerveinek hivatalos és 
munkanyelvévé válnak. Írország kérésére 2007. 01. 01-jétől az ír nyelv most megkapja ezt a 
státuszt.5 A bolgár és román nyelv a két ország csatlakozásakor hivatalos nyelvvé válik.

Az ír nyelvre az 1/58-as rendelettől eltérően az vonatkozik, hogy a szervek 2011 végéig 
kötelesek valamennyi jogi aktust ír nyelven is megszövegezni, valamint a Hivatalos Lapot ír 
nyelven közzé tenni. Ez azonban nem vonatkozik az Európai Parlament és a Tanács által 

  
1 A Parlament AD5-ös kezdő fizetési fokozatra vonatkozó szerződéseket ajánl.
2 Az EK-Szerződés 7. cikke értelmében ezek a Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság és a Számvevőszék.
3 Ez a rendelkezés érvényes a „második pillérre” is, azaz a közös kül- és biztonságpolitikára, valamint a 
„harmadik pillérre”, azaz a bűnügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre: az Európai 
Unióról szóló szerződés 28. cikkének (1) bekezdése és 41. cikkének (1) bekezdése.
4 Az 1. számú rendelet 4. és 6. cikke, Hivatalos Lap 17., 1958.10.6., 385. o.
5 A Tanács 2005. június 13-i 920/2005/EK rendelete, Hivatalos Lap L 156., 2005.6.18., 3. o.
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közösen elfogadott rendeletekre. E kivételt biztosító jogszabályt a Tanács ötévente 
egyhangúlag megszüntetheti, máskülönben továbbra is érvényben marad1. 

Ugyanez a külön szabályozás vonatkozik 2007. április 30-ig a máltai nyelvre2. A szabályozást 
további egy évre meghosszabbíthatja a Tanács. Azt követően valamennyi jogi aktust, amelyet 
máltai nyelven még nem tettek közzé, ezen a nyelven is közzé kell tenni. 

Mindkét külön szabályozás egynél több hivatalos nyelvvel rendelkező országokat érint. Málta 
esetében a máltai és az angol egyaránt hivatalos nyelv, Írország esetében pedig az ír mint 
nemzeti nyelv az első számú hivatalos nyelv, az angol a második. Az 1/58 számú rendelet az 
ilyen országokra vonatkozóan előírja, hogy a Tanács az érintett országok kérésére a 
nyelvhasználattal kapcsolatban olyan szabályozást foganatosít, amely megfelel az adott 
országok általános jogszabályi előírásainak3. Itt meg kell jegyezni, hogy az ír nyelv 
használatára vonatkozóan az ír parlamentben a gyakorlatban korlátozások érvényesek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Közösség szerveinek nyelvhasználatát a Szerződések 
és az azokon nyugvó származtatott jog csupán alapvető szinten szabályozza. Noha a 
Szerződések valamennyi tagállam hivatalos nyelvén egyformán kötelező erejű, a szervek 
eljárási szabályzatukban speciális szabályokat határozhatnak meg a belső nyelvhasználatra 
vonatkozóan, amennyiben ez a gyakorlati alkalmazás szempontjából szükséges, illetve 
összeegyeztethető feladatkörükkel, valamint a közösségi jog általános alapelveivel.

A Parlamentnek ezzel kapcsolatban különösen a Közösség részét képező országok népei 
képviseletében betöltött demokratikus szerepét, valamint a képviselők szabad mandátumának 
elvét kell figyelembe vennie.

3.2 Az Európai Parlament szintjén történő szabályozás

Eszerint a Parlament az eljárási szabályzata 138. cikkében a teljes többnyelvűség elvéből 
indul ki, amely cikk kimondja, hogy a Parlament valamennyi dokumentuma elkészül a 
hivatalos nyelveken, és valamennyi képviselőnek jogában áll, hogy a Parlamentben a 
választása szerinti hivatalos nyelvet használja, és hogy ehhez fordítást biztosítsanak a többi 
hivatalos nyelvre4. A bizottsági és küldöttségi ülésekre a tényleges használt nyelvekre történő 
korlátozás érvényes, ami vonatkozik a vizsgálóbizottságokra is.5

A 2004. május 1-jei legutóbbi, tíz új tagállam belépésével járó bővítés – amellyel a hivatalos 
nyelvek száma az addigi 12-ről 21-re nőtt – előtt világos volt, hogy a teljes többnyelvűség 
elve legalábbis egy átmeneti időszak alatt nem lesz betartható. Ezért volt szükség ez év végéig 
átmeneti intézkedés bevezetésére, amely biztosítja, hogy kivételesen figyelembe lehessen 

  
1 A 920/2005/EK rendelet 2. és 3. cikke.
2 A Tanács 2004. május 1-jei 930/2004/EK rendelete, Hivatalos Lap L 169., 2004.5.1., 1. o.
3 Az 1/58 rendelet 8. cikke.
4 Ez a jog jelenleg kifejezetten rögzítve van a Parlament által 2005. 06. 23-án elfogadott képviselői alapszabály 

7. cikkében.
5 Az eljárási szabályzat 138. cikkének (3) és (4) bekezdése és 176. cikkének (7) bekezdése.
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venni „a rendelkezésre álló tolmácsok és fordítók létszámából adódó lehetőségeket”1.

Az Elnökség élt ezzel a lehetőséggel, és a Főtitkárságra vonatkozóan egy új, átfogó 
szabályozást bocsátott ki, amely az „ellenőrzött teljes többnyelvűség” elvén nyugszik, és 
amelynek lehetővé kell tennie a fordítási és tolmácsolási kapacitások – ezen kapacitások 
további bővítése során történő – jobb kihasználását2.

Bulgária és Románia küszöbön álló csatlakozása, valamint az ír nyelv hivatalos és 
munkanyelv rangjára történő emelése szükségessé teszi az eljárási szabályzatban foglalt 
hatályos átmeneti intézkedés kiigazítását vagy átdolgozását.

Az előadó teljes újraszövegezést javasol, és ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a 
megfelelő indokolásra. 

  
1 Az eljárási szabályzat 139. cikke, amelyet 2004. 04. 01-jén fogadtak el az Alkotmányügyi Bizottság A5-
0153/2004 számú Dell’Alba-jelentése alapján; ez a rendelkezés megfelelően vonatkozik a 150. cikk szerinti 
módosításokról folytatott szavazásokra.
2 A 2004. április 19-i Többnyelvűségi Magatartási Kódex, az Elnökség 2006. szeptember 6-i határozata által 
módosítva.


