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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Reglamenta 139. panta jauno redakciju, pārejas noteikums par valodu lietojumu
(2006/2211(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā Parlaments 2004. gada 1. aprīlī savā Reglamentā iekļāva noteikumu, saskaņā ar 
kuru, piemērojot Parlamenta noteikumus par valodām, attiecībā uz to dalībvalstu 
oficiālajām valodām, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, līdz 
2006. gada 31. decembrim izņēmuma kārtā ir jāņem vērā „reālā un skaitliski pietiekamā 
nepieciešamo tulku un tulkotāju pieejamība”;

B. tā kā saistībā ar šīm valodām sasniegtie panākumi tomēr līdz gada beigām neļauj pilnībā 
atcelt pārejas noteikumu, bet gan būtu jāizmanto iespēja to pagarināt;

C. tā kā attiecībā uz bulgāru un rumāņu valodām, kuras ES oficiālajām valodām pievienosies 
2007. gada 1. janvārī, zināmu laika posmu pastāvēs tās pašas grūtības un tā kā uz šo brīdi 
kā oficiālā valoda klāt nākusī īru valoda sagādā īpašas praktiskas problēmas;

D. tā kā spēkā esošais pārejas noteikums būtu jāpārstrādā un līdz pašreizējā sasaukuma 
beigām jāpagarina, lai ņemtu vērā minētos aspektus;

E. tā kā saskaņā ar Reglamenta 138. pantu tiek saglabāts mērķis īstenot daudzvalodību,

1. nolemj veikt minēto grozījumu Reglamentā;

2. nolemj, ka šis grozījums stājas spēkā no 2007. gada 1. janvāra;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai, lai informētu tās.

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
139. pants

1. Izņēmuma kārtā attiecībā uz to 
dalībvalstu oficiālajām valodām, kuras 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā, no šī datuma un līdz 2006. gada 

1. Pārejas laikā līdz sestā sasaukuma 
beigām ir pieļaujamas atkāpes no 
138. panta noteikumiem, ja, neraugoties 
uz atbilstīgi veiktajiem pasākumiem, kādā 
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31. decembrim, piemērojot 138. pantu, 
jāņem vērā reālā un skaitliski pietiekamā 
nepieciešamo tulku un tulkotāju 
pieejamība.

no oficiālajām valodām nav pieejams 
pietiekams skaits tulku vai tulkotāju.

2. Katru ceturksni ģenerālsekretārs 
iesniedz Prezidijam detalizētu ziņojumu 
par attīstību, kas ir panākta, lai pilnībā 
piemērotu 138. pantu, un nosūta tā kopiju 
visiem deputātiem.

2. Prezidijs pēc ģenerālsekretāra 
ierosinājuma nosaka, vai attiecībā uz 
katru attiecīgo oficiālo valodu pastāv 
1. punktā minētie nosacījumi, un ik pēc 
pusgada pārskata savu lēmumu, ņemot 
vērā ģenerālsekretāra ziņojumu par 
attīstību. Prezidijs nosaka vajadzīgos 
īstenošanas noteikumus.
Piemēro īpašus noteikumus uz noteiktu 
laiku par tiesību aktu formulēšanu, kurus, 
ņemot vērā līgumus, ir pieņēmusi 
Padome, izņemot regulas, kuras Eiropas 
Parlaments un Padome pieņem kopīgi.

3. Pēc Prezidija pamatota ieteikuma 
Parlaments var nolemt jebkurā laikā atcelt 
šo pantu pirms paredzētā termiņa vai 
1. punktā norādītā laika posma beigās tā 
darbību pagarināt.

3. Pēc Prezidija pamatota ieteikuma 
Parlaments var nolemt jebkurā laikā atcelt 
šo pantu pirms paredzētā termiņa vai 
1. punktā norādītā laika posma beigās tā 
darbību pagarināt.

Pamatojums
Ierosinātajā jaunajā redakcijā ir skaidrāk jānorāda, kā Prezidijam ir jāpiemēro pārejas 
noteikums, lai pakāpeniski īstenotu valodu lietojumu Parlamentā attiecībā uz visām 
oficiālajām valodām. Pārejas noteikums ir formulēts neitrāli, nenošķirot „vecās” valodas no 
„jaunajām”.

1. punkts ierobežo pārejas noteikuma spēkā esamību, attiecinot to tikai uz esošā sasaukuma 
periodu. Pārejas noteikumu var priekšlaicīgi atcelt vai pagarināt ar Parlamenta lēmumu 
saskaņā ar spēkā esošo redakciju. 1. punktā norāda, ka tulku un tulkotāju trūkums pats par 
sevi vēl nepamato atkāpes no 138. pantā minētajiem noteikumiem, bet gan tās ir 
piemērojamas tad, ja šo trūkumu nevar novērst, „neraugoties uz atbilstīgi veiktajiem 
pasākumiem”, proti, personāla atlases un apmācības centieniem.

2. punktā nosaka pārvaldes un Prezidija pienākumu attiecībā uz katru attiecīgo valodu 
pārbaudīt, vai un cik lielā mērā ir jāatkāpjas no pilnā valodu lietojuma, un pārskatīt šo 
situāciju ik pēc sešiem mēnešiem. Pārvaldei nepiešķir neierobežotas pilnvaras. Prezidija 
pilnvaras noteikt īstenošanas noteikumus, kuras Prezidijs līdz šim ir jau izmantojis, tagad tiek 
skaidri minētas.

Minētajos noteikumos varētu ņemt vērā lielās grūtības mutisko tulku atlasē, kuras drīkstētu 
attiecināt gan tikai uz īru un maltiešu valodām, piešķirot attiecīgiem deputātiem tiesības 
uzstāties plenārsēdē viņu izvēlētajā valodā izņēmuma kārtā tikai tad, ja viņi piemērotā laikā 
iepriekš ir paziņojuši par savu nodomu.
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2.a punktā norāda, ka Parlaments pārejas laikā izmanto Padomes Regulas (EK) Nr. 930/2004 
īpašos noteikumus, piemērojot izņēmuma kārtas noteikumu uz laiku attiecībā uz Eiropas 
Savienības tiesību aktu formulēšanu maltiešu valodā, un Regulas (EK) Nr. 920/2005 
atbilstīgus noteikumus attiecībā uz īru valodu. 

PAMATOJUMS

1. Paredzētie pielāgojumi Reglamentā

Saskaņā ar pārvaldes sniegtajiem datiem arī pēc pārejas perioda beigu termiņa 2006. gada 
31. decembrī praksē nebūs iespējams nodrošināt pilnīgu daudzvalodību saskaņā ar 
Reglamenta 138. pantu attiecībā uz 9 jaunajām oficiālajām valodām, kas ES pievienojušās 
2004. gadā. Tātad ir jāpagarina 139. pantā minētais pārejas noteikums, kas attiecas tikai uz 
šīm ,,jaunajām valodām”.

Tāda pati problēma rodas ar bulgāru un rumāņu valodu, kas pievienosies ES 2007. gada 
1. janvārī. Arī uz tām ir jāattiecina jaunais pārejas noteikums.

Turklāt no 2007. gada 1. janvāra par Kopienas iestāžu, tātad arī Parlamenta, oficiālo un darba 
valodu ar ierobežojumiem kļūs arī īru valoda.

2. Faktiskais pamatojums

Jaunākajā attīstības ziņojumā, ko Prezidijam iesniedza 2006. gada 10. maijā1, ģenerālsekretārs 
sniedza šādu pārskatu, iedalot to trīs jomās — rakstiskā tulkošana, tekstu pārbaude no tiesiskā 
un valodas viedokļa, mutiskā tulkošana:

2.1 Rakstiskā tulkošana

Pilnīga daudzvalodība ir tikpat kā panākta.

Gada sākumā lielākā daļa tulkoto tekstu2 bija pieejama jaunajās oficiālajās valodās, izņemot 
maltiešu valodu. Maltiešu valodā ir pārtulkoti visi teksti, kurus iesniedz saskaņošanai 
plenārsēdē, kā arī daži citi vispārējas nozīmes dokumenti.

Tagad 90% no visiem tulkojumiem ir savlaicīgi iesniegti sanāksmēm, ja tie bijuši pieprasīti.

Aptuveni trešdaļu tulkojumu joprojām sagatavo ārpus Parlamenta, un tie ne vienmēr atbilst 

  
1 Saskaņā ar Reglamenta 139. panta 2. punktu Prezidija ģenerālsekretāram katru ceturksni jāsniedz ziņojums par 
attīstību, ko Parlaments ir sasniedzis ceļā uz pilnīgu daudzvalodību attiecībā uz jaunajām oficiālajām valodām. 
Ziņojumu izsniedz visiem deputātiem.
2 Ziņojumu projekti un ziņojumi, atzinumu projekti un atzinumi, komitejās un plenārsēdē izdarītie grozījumi, 
rezolūciju priekšlikumi plenārsēdei, komiteju un plenārsēžu darba kārtības un protokoli, Prezidija un pārvaldes 
noteiktie iekšējie teksti
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kvalitātes prasībām.

Papildu personālu neiesaistīs līdz 2007. gada otrajam pusgadam1. Arī turpmāk maltiešu 
valoda nebūs pilnībā pārstāvēta.

2.2 Tekstu pārbaude no tiesiskā un valodas viedokļa

Visus tekstus, kurus pieņem koplēmuma procedūrā, pārbauda, pirms tos paraksta 
priekšsēdētājs. Jau ir pieņemti darbā bulgāru un rumāņu juristi – tulkotāji, un notiek viņu 
apmācība.

2.3 Mutiskā tulkošana

Joprojām ir grūtības ar poļu, ungāru un čehu valodas tulku iesaistīšanu darbā un ,,nopietnas 
grūtības” ar latviešu, lietuviešu, slovāku un slovēņu valodām. Izredzes panākt uzlabojumu, 
iesaistot darbā papildu tulkus, ir atkarīgas no tā, cik pievilcīgi kandidātiem šķitīs Parlamenta 
piedāvātie līgumi, salīdzinot ar peļņas iespējām brīvajā tirgū.2

Joprojām ir ārkārtīgi grūti nodrošināt maltiešu valodas tulkus, un tas pats attieksies arī uz īru 
valodu.

3. Tiesiskais regulējums

3.1 Kopienas līmeņa regulējums visām iestādēm

Svarīgs ir atzinums, ka dibināšanas līgumos, tātad tā dēvētajos primārajos tiesību aktos nav 
reglamentēta valodu lietošana iestādēs3.
EK līguma 290. pantā teikts: ,,Noteikumus par valodu lietošanu Kopienas iestādēs, neskarot 
Tiesas statūtu noteikumus, ar vienprātīgu lēmumu pieņem Padome”4. Padome, kurai šim 
nolūkam nav vajadzīgs Komisijas priekšlikums, to izdarīja ar 1958. gada 1. aprīļa Regulu 
Nr. 1, tādējādi nosakot četras no tolaik sešu dalībvalstu oficiālajām valodām par Kopienas 
iestāžu ,,oficiālajām un darba valodām”. Turklāt Padome noteica, ka visas direktīvas un citi 
vispārējas nozīmes teksti jānoformē četrās oficiālajās valodās un ka ,,Oficiālajam Vēstnesim” 
jāiznāk visās oficiālajās valodās. Tomēr Padome nedeva norādījumus, kā konkrēti jāorganizē 
valodu lietojums iestādēs, bet gan piešķīra iestādēm tiesības reglamentēt valodas nosacījumu 
īstenošanu pašu reglamentos.5. Šī regula ir pielāgota katram paplašinājumam un ir spēkā vēl 
šobrīd. Tādējādi pievienojušos valstu oficiālās valodas, izņemot īru valodu, tika padarītas par 
Kopienas iestāžu oficiālajām un darba valodām. Pēc Īrijas pieprasījuma tagad šis statuss ir 
piešķirts īru valodai, sākot ar 2007. gada 1. janvāri.6 Bulgāru un rumāņu valodas kļūs par 
oficiālajām valodām, šīm valstīm pievienojoties tajā pašā laikā.

  
1 Šobrīd Parlamentam ir 252 tulkotāji jaunajās valodās.
2 Parlaments piedāvā līgumus ar sākotnējo atalgojuma kategoriju AD5.
3 Saskaņā ar EK līguma 7. pantu minētās iestādes ir Parlaments, Padome, Komisija, Tiesa un Revīzijas palāta.
4 Šis noteikums attiecas arī uz ,,otro pīlāru” — Kopējā ārpolitika un drošības politika, un uz ,,trešo pīlāru” —
Policijas un tiesu sadarbība krimināllietās: EK līguma 28. panta 1. punkts un 41. pants.
5 Regulas Nr. 1 4. un 6. pants, Oficiālais Vēstnesis Nr. 17, 06.10.1958., 385. lpp.
6 Padomes Regula (EK) Nr. 920/2005, 2005. gada 13. jūnijs, OV L 156, 18.06.2005., 3. lpp.
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Atkāpjoties no Regulas Nr. 1/58, īru valodai piemērots noteikums, ka līdz 2011. gada beigām 
iestādes ir atbrīvotas no pienākuma noformēt visus tiesību aktus īru valodā un publicēt tos 
,,Oficiālajā Vēstnesī” šajā valodā. Taču tas savukārt neattiecas uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes kopīgi izdotajām regulām. Šo izņēmuma nosacījumu Padome ar vienprātīgu lēmumu 
var pārtraukt ik pēc pieciem gadiem, pretējā gadījumā tas turpinās1.

Tāds pats atsevišķs noteikums ir piemērots maltiešu valodai līdz 2007. gada 30. aprīlim2.
Padome var pagarināt šo noteikumu vēl uz vienu gadu. Pēc tam visi tiesību akti, kuri vēl nav 
publicēti maltiešu valodā, tiks publicēti arī šajā valodā.

Šie īpašie noteikumi attiecas uz valstīm, kurās ir vairāk nekā viena oficiālā valoda; Maltas 
gadījumā maltiešu un angļu valoda ir oficiālās valodas ar vienādām tiesībām, Īrijas gadījumā 
īru valoda kā nacionālā valoda ir pirmā oficiālā valoda, angļu valoda — otrā. Regulā Nr. 1/58 
attiecībā uz šādām valstīm noteikts, ka pēc šādas valsts iesnieguma Padome pieņem valodu 
lietojuma noteikumus, kas atbilst šīs valsts vispārējiem tiesību aktiem3. Šeit jāpiebilst, ka 
Īrijas parlamenta praksē ir piemēroti īru valodas lietojuma ierobežojumi.

Apkopojot teikto, var secināt, ka līgumos un uz tiem pamatotajos sekundārajos tiesību aktos ir 
reglamentētas tikai valodu lietojuma pamatnostādnes Kopienas iestādēs. Kaut gan līgumi ir 
vienādi saistoši visās dalībvalstu oficiālajās valodās, reglamentos iestādes drīkst pieņemt 
īpašus noteikumus iekšējai lietošanai, ja tas vajadzīgs praktiskai darbībai un ir savienojams ar 
Kopienas tiesību aktu vispārējiem principiem.

Šajā situācijā Parlamentam kā Kopienā apvienoto valstu tautu pārstāvniecībai ir īpaši jāievēro 
tā demokrātiskā funkcija un deputātu brīvā mandāta princips.

3.2 Regulējums Eiropas Parlamenta līmenī

Reglamenta 138. pantā Parlaments atbilstīgi ievēro pilnīgas daudzvalodības principu, kas 
nosaka, ka visi Parlamenta raksti jāizdod oficiālajās valodās un ka visiem deputātiem ir 
tiesības lietot Parlamentā oficiālo valodu pēc izvēles un saņemt tulkojumu citās oficiālajās 
valodās4. Komiteju un delegāciju sanāksmēm ir paredzēti ierobežojumi ar faktiski lietotajām 
valodām; tas attiecas arī uz izmeklēšanas komisijām5.

Pirms pēdējās ES paplašināšanās 2004. gada 1. maijā, kad pievienojās desmit jaunas 
dalībvalstis un oficiālo valodu skaits pieauga no līdzšinējām 12 līdz 21, kļuva skaidrs, ka 
pilnīgas daudzvalodības princips netiks ievērots vismaz pārejas periodā. Tādēļ līdz šā gada 
beigām tika pieņemts pārejas noteikums, saskaņā ar kuru ,,izņēmuma kārtā” ir jāņem vērā 
„reālā un skaitliski pietiekamā nepieciešamo tulku un tulkotāju pieejamība”6.

  
1 Regulas Nr. 920/2005 2. un 3. pants.
2 Padomes Regula (EK) Nr. 930/2004, 2004. gada 1. maijs, OV Nr. L 169, 01, 05.2004., 1. lpp.
3 Regulas Nr. 1/58 8. pants.
4 Šīs tiesības tagad ir skaidri nostiprinātas EP deputātu statūtu 7. pantā, ko Parlaments pieņēma 2005. gada 
23. jūnijā.
5 Reglamenta 138. panta 3. un 4. punkts, kā arī 176. panta 7. punkts.
6 Reglamenta 139. pants, kas pieņemts 2004. gada 1. aprīlī, pamatojoties uz G. Dell’Alba ziņojumu A-153/2004 
Konstitucionālo jautājumu komitejā; šo noteikumu attiecīgi piemēro grozījumu saskaņošanai atbilstīgi 
150. pantam.
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Prezidijs izmantoja šo iespēju un izstrādāja ģenerālsekretariātam plašu dienesta reglamentu, 
kura pamatā ir ,,kontrolēta pilnīga daudzvalodība” un kura uzdevums ir radīt iespēju labāk 
izmantot rakstiskās un mutiskās tulkošanas resursus turpmākajā attīstībā.1

Gaidāmā Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās un īru valodas noteikšana oficiālās un darba 
valodas statusā rada vajadzību pēc pašreizējā pārejas noteikuma pielāgošanas vai pārstrādes.

Referents atbalsta pilnīgi jaunu redakciju un sakarā ar to norāda uz atbilstīgu atsevišķu 
pamatojumu.

  
1 2004. gada 19. aprīļa Rīcības kodekss par daudzvalodību, kura jaunā redakcija ir pieņemta ar Prezidija lēmumu 
2006. gada 6. septembrī.


