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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar formulazzjoni ġdida ta' l-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura, dispożizzjoni 
tranżitorja dwar il-lingwi wżati
(2006/2211(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-President tiegħu bid-data ta' l-20 ta' Lulju 2006,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2006),

A. billi l-Parlament adotta Deċiżjoni fl-1 ta' April 2004 fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li 
tippermetti li fl-applikazzjoni tar-regolament tal-Parlament għad-disa' lingwi ġodda li 
żdiedu f'Mejju 2004 sa tmiem l-2006, jikkunsidra eċċezzjonalment id-disponibilità 
effettiva ta' numru suffiċjenti ta' interpreti u tradutturi rispettivi,

B. billi fil-każ ta' dawn il-lingwi, il-progress li sar ma jippermettix li din id-deċiżjoni 
proviżorja tlaħħaq sa tmiem is-sena mingħajr kontro-miżuri, iżda għandha tiġi estiża,

C. billi fil-każ tal-Bulgaru u r-Rumen, li għandhom jiżdiedu mill-1 ta' Jannar 2007, għal 
ċertu żmien se jkun hemm l-istess diffikultajiet, u l-Irlandiż, li wkoll isir lingwa uffiċjali 
fl-istess żmien, se jkollu problemi speċjali fil-prattika,

D. billi d-deċiżjoni tranżitorja attwali għandha terġa' tiġi fformulata u sa tmiem il-perjodu 
elettorali attwali għandha tiġi estiża, sabiex dawn il-kundizzjonijiet jiġu kkunsidrati,

E. billi l-għan li għandu jiġi realizzat jibqa' dak tal-multilingwiżmu sħiħ, kif inhu stabbilit fl-
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura,

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt; 

2. Jagħmilha ċara li l-emenda tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2007;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Test attwali Emendi

Emenda 1
Artikolu 139

1. Fl-applikazzjoni tal-Artikolu 138, 
għandu jittieħed kont, eċċezzjonalment, 

1. Tul perjodu tranżitorju li jibqa' jgħodd 
sa tmiem is-sitt perjodu elettorali, huma 
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tar-riżorsi realment disponibbli fin-numru 
ta' interpreti u tradutturi, dan b'rigward 
għall-lingwi uffiċjali tal-pajjiżi li ssieħbu 
fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta Mejju 2004, 
minn dik id-data sal-31 ta' Diċembru 
2006.

permessi eċċezzjonijiet għad-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 138, meta u 
sakemm f'lingwa uffiċjali ma jkunux 
disponibbli interpreti jew tradutturi 
f'numru suffiċjenti minkejja miżuri 
xierqa

2. Kull erba xhur, is-Segretarju Generali 
għandu jippreżenta rapport dettaljat lill-
Bureau dwar il-progress sabiex l-artikolu 
138 jidħol fis-seħħ fl-intier tiegħu, u 
kopja ta' dan għandu jintbagħat lill-
Membri kollha.

2. Il-Bureau jiddetermina fuq proposta 
tas-Segretarju Ġenerali, is-sitwazzjoni tar-
rekwiżiti tal-Paragrafu 1 għal kull lingwa 
uffiċjali kkonċernata u jeżamina d-
deċiżjoni tiegħu kull sitt xhur fuq il-bażi 
ta' rapport tas-Segretarju Ġenerali dwar 
il-progress li jkun sar. Il-Bureau 
jiddeċiedi dwar id-dispożizzjonijiet 
neċessarji li għandhom jiġu implimentati.
2a. Hawnhekk, minħabba t-Trattati, jiġu 
applikati r-regolamenti tranżitorji speċjali 
maħruġa mill-Kunsill rigward il-
kompożizzjoni ta' dokumenti legali bl-
eċċezzjoni ta' regolamenti li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill joħorġu flimkien.

3. Fuq rakkomandazzjoni mill-Bureau, il-
Parlament jista` jiddeċiedi li dan l-artikolu 
jitneħħa qabel iż-żmien stipulat, jew fl-
aħħar taż-żmien kif jingħad fil-paragrafu 1, 
sabiex jestendih.

3. Fuq rakkomandazzjoni mill-Bureau, il-
Parlament jista` jiddeċiedi li dan l-artikolu 
jitneħħa qabel iż-żmien stipulat, jew fl-
aħħar taż-żmien kif jingħad fil-paragrafu 1, 
sabiex jestendih.

Begründung

Die vorgeschlagene Neufassung soll deutlicher machen, wie die Übergangsregelung vom 
Präsidium zu handhaben ist, um das Sprachenregime des Parlaments schrittweise für alle 
Amtssprachen zu verwirklichen. Sie ist sprachlich neutral, macht also keinen Unterschied 
zwischen "alten" und "neuen" Sprachen.

Absatz 1 begrenzt die Geltung der Übergangsbestimmung auf die laufende Wahlperiode. Die 
Übergangsbestimmung kann wie nach der geltenden Fassung durch einen Beschluss des 
Parlaments vorzeitig aufgehoben oder verlängert werden. Artikel 1 stellt klar, daß ein Mangel 
an Dolmetschern und Übersetzern Abweichungen vom Normalregime des Artikels 138 an sich 
noch nicht rechtfertigt, sondern nur dann, wenn er trotz "angemessener 
Vorkehrungen", namentlich in Form von Rekrutierungsbemühungen und Schulung von 
Personal, nicht vermieden werden kann.

Absatz 2 macht der Verwaltung und dem Präsidium zur Pflicht, in Bezug auf jede betroffene 
Sprache einzeln zu prüfen, ob und inwieweit vom vollen Sprachenregime abgewichen werden 
muss, und diese Situation alle sechs Monate zu überprüfen. Der Verwaltung wird kein 
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"Blankoscheck" ausgestellt. Die Befugnis des Präsidiums zum Erlass von 
Durchführungsbestimmungen, die das Präsidium auch bisher bereits wahrgenommen 
hat, wird nunmehr ausdrücklich erwähnt.

Extremen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Dolmetschern, die allerdings nur bei 
Irisch und Maltesisch auftreten dürften, könnten diese Bestimmungen Rechnung tragen, 
indem den Mitgliedern das Recht, sich in Plenarsitzungen in der von ihnen gewählten 
Sprache auszudrücken, ausnahmsweise nur gewährleistet wird, wenn sie ihre Absicht in 
angemessener Zeit vorher mitgeteilt haben.

Absatz 2a  stellt klar, dass das Parlament von den Sonderregelungen der Verordnungen des 
Rates (EG) Nr. 930/2004 über eine befristete Ausnahmeregelung für die Abfassung von 
Rechtsakten der Organe der Europäischen Union in maltesischer Sprache und Nr. 920/2005 
mit einer entsprechenden Regelung für die irische Sprache in der Übergangszeit Gebrauch 
macht.

1. L-aġġustamenti neċessarji tar-Regoli ta' Proċedura

Skond informazzjoni mill-amministrazzjoni l-prinċipju tal-multilingwiżmu sħiħ, kif inhu 
stabbilit fl-Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura, fil-prattika ma jistax ikun iggarantit 
kompletament anki wara li jiskadi perjodu tranżitorju tal-31.12.2006 fir-rigward tad-9 lingwi 
uffiċjali li żdiedu fl-2004. Għalhekk hemm il-ħtieġa li d-dispożizzjoni tranżitorja ta' l-Artikolu 
139, li tapplika biss għal dawn il-"lingwi ġodda", tiġi mġedda.

Fil-każ tal-lingwi li se jiżdiedu mill-1.1.2007, il-Bulgaru u r-Rumen, teżisti l-istess problema. 
Dawn għalhekk iridu jiġu inklużi wkoll f'dispożizzjoni tranżitorja ġdida.

Fl-aħħarnett, mill-2007, l-Irlandiż, b'ċerti limitazzjonijiet, se jsir lingwa uffiċjali u lingwa ta' 
ħidma ta' l-organi tal-Komunità u għaldaqstant anki tal-Parlament. 

2. L-isfond reali

Fl-aħħar rapport tiegħu ta' l-10 ta' Mejju 2006 lill-Bureau dwar il-progress li sar 1, is-
Segretarju Ġenerali għamel sommarju tas-sitwazzjoni maqsum fi tliet kategoriji: it-
traduzzjoni; ir-reviżjoni ġuridika-lingwistika tat-testi; u l-interpretazzjoni:

2.1 Traduzzjoni

Il-multilingwiżmu sħiħ kważi ntlaħaq:

  
1 Skond l-Artikolu 139 (2) tar-Regoli ta' Proċedura s-Segretarju Ġenerali għandu jirrapporta lill-Bureau erba' 
darbiet fis-sena dwar il-progress tal-Parlament lejn il-multilingwiżmu sħiħ fir-rigward tad-disa' lingwi  uffiċjali 
ġodda. Ir-rapport jitqassam lid-deputati kollha tal-Parlament.
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Fil-bidu tas-sena l-biċċa l-kbira tat-testi tradotti1, bl-eċċezzjoni tal-Malti, kienu disponibbli 
fid-disa' lingwi uffiċjali ġodda. It-testi kollha li jaslu għall-votazzjoni fis-sessjoni plenarja, kif 
ukoll ċerti dokumenti oħra ta' importanza ġenerali, qed jiġu tradotti għall-Malti. 

90% tat-traduzzjonijiet ikunu lesti fil-ħin qabel is-seduti li għalihom ikunu mitluba.

Madwar terz tat-traduzzjonijiet isiru fuq barra u mhux dejjem jilħqu r-rekwiżiti ta' kwalità.

Mhux se jkun hemm żieda fl-istaff qabel it-tieni nofs ta' l-2007. 2 Il-Malti wkoll mhux se jkun 
kopert sa dan iż-żmien.

2.2 Reviżjoni ġuridika-lingwistika

It-testi kollha li jiġu adottati fil-proċedura ta' kodeċiżjoni jiġu riveduti mill-President qabel ma 
jiġu ffirmati. Tradutturi-ġuristi Bulgari u Rumeni diġà ġew impjegati u għadhom qed jiġu 
mħarrġa.

2.3 Interpretazzjoni

Għadhom jeżistu diffikultajiet biex jiġu reklutati interpreti għall-Pollakk, l-Ungeriż u ċ-Ċek u 
"diffikultajiet serji" għal-Latvjan, il-Litwan, is-Slovakk u s-Sloven. Il-possibilitajiet ta' titjib 
permezz ta' l-impjieg ta' uffiċjali ġodda jiddependu minn kemm jidhru attraenti l-kuntratti 
offruti mill-Parlament lill-kandidati meta mqabbla ma' possibilitajiet oħra ta' salarji fis-suq 
liberu3.

Għadu "estremament diffiċli" biex il-Malti jkun kopert u l-istess se jiġri fil-każ ta' l-Irlandiż.

3. Il-qafas legali

3.1 Ir-regolament fil-livell ta' Komunità għall-organi kollha

Huwa importanti l-fatt li t-Trattati li waqqfu l-istituzzjonijiet, jiġifieri l-"liġi primarja", ma 
jirregolawx huma stess l-użu tal-lingwi fi ħdan l-organi4. 
L-Artikolu 290 tat-Trattat UE jgħid li l-Kunsill għandu jadotta b'mod unanimu regolament 
Ewropew li jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw il-lingwi ta' l-istituzzjonijiet tal-Komunità, 
mingħajr preġudizzju għall-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea. 5 Dan, li 
għalih ma jeħtieġx proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill wettqu permezz tar-Regolament 
tiegħu nru 1 tal-15 ta' April 1958 u b'hekk stabbilixxa l-erba' lingwi uffiċjali tas-Sitt Stati 
Membri ta' dak iż-żmien bħala lingwi uffiċjali u ta' ħidma ta' l-organi tal-Komunitajiet. 

  
1 Abbozzi ta' rapporti u rapporti finali, abbozzi ta' opinjoni u opinjonijiet, emendi fil-kumitati u fis-sessjoni 
plenarja, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fis-sessjoni plenarja, ordnijiet tal-ġurnata u protokolli tal-kumitati u tas-
sessjoni plenarja, ċerti testi interni tal-Bureau u ta' l-amministrazzjoni.
2 Bħalissa l-Parlament għandu 252 traduttur fid-disa' lingwi ġodda.
3 Il-Parlament joffri kuntratti fuq il-livell ta' ħlas introduttorju AD5.
4 Skond l-Artikolu 7 tat-trattat UE dawn huma l-Parlament, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti ta' l-Awdituri.
5 Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għat-"tieni pilastru", il-politika komuni ta' sigurtà u politika barranija, u t-
"tielet pilastru", il-koperazzjoni tal-pulizija u l-ġustizzja f'affarijiet kriminali; L-Artikolu 28 (1) u (41) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea.
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B'hekk stabbilixxa wkoll li r-regolamenti kollha u t-testi l-oħra ta' validità ġenerali jkunu 
maħduma fl-erba' lingwi uffiċjali u l-ġurnal uffiċjali joħroġ bil-lingwi uffiċjali kollha. Il-
Kunsill, madankollu, ma għamel l-ebda regoli dwar liema forma għandu jieħu l-użu tal-lingwi 
fl-organi b'mod konkret, anzi ta s-setgħa lill-organi biex jifformulaw regolamenti huma stess 
dwar kif jirregolaw l-użu tal-lingwa fil-regoli ta' proċedura rispettivi.1 Dan ir-Regolament ġie 
aġġustat ma kull tkabbir li sar u għadu japplika s'issa. Bl-eċċezzjoni ta' l-irlandiż jew il-
"gaelic", il-lingwi uffiċjali rispettivi ta' l-Istati ġodda saru lingwi uffiċjali u lingwi ta' ħidma 
ta' l-organi tal-Komunità. L-Irlandiż għandu jilħaq dan l-istatus fuq talba ta' l-Irlanda mill-1.1. 
2007.2 Il-Bulgaru u r-Rumen għandhom isiru lingwi uffiċjali meta dawn iż-żewġ stati jsiru 
membri fl-istess żmien.

Għall-Irlandiż, b'deroga mir-Regolament 1/58, huma miftiehem li l-organi, sa tmiem l-2011, 
mhumiex obbligati li jittraduċu d-dokumenti legali bil-lingwa Irlandiża u li jippubblikawhom 
fil-ġurnal uffiċjali b'din il-lingwa. Dan ma jgħoddx għar-regolamenti, li l-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill joħorġu b'mod konġunt. Il-Kunsill jista' jtemm din ir-regola derogatorja kull 
ħames snin unanimament, inkella jibqa' fis-seħħ3. 

L-istess regolament speċjali japplika għall-Malti sat-30 ta' April 2007. 4Il-Kunsill jista' 
jestendiha għal sena oħra. Wara dan il-perjodu, kull dokument legali li għadu ma ġiex 
ippubblikat bil-Malti, għandu jiġi ppubblikat b'din il-lingwa. 

Iż-żewġ regolamenti speċjali jikkonċernaw Stati li għandhom aktar minn lingwa waħda 
uffiċjali; fil-każ ta' Malta, il-Malti u l-Ingliż huma lingwi uffiċjali indaqs; fil-każ ta' l-Irlanda, 
l-Irlandiż bħala lingwa nazzjonali, huwa l-ewwel lingwa uffiċjali, l-Ingliż it-tieni.   Ir-
Regolament 1/58 jipprovdi għal dawk l-Istati li għalihom il-Kunsill, fuq talba ta' l-istat 
ikkonċernat, joħroġ regolament rigward l-użu tal-lingwa, li jikkorrispondi mad-
dispożizzjonijiet legali ġenerali ta' l-Istat rispettiv5. Hawnhekk ta' min jinnota li fl-użu ta' l-
Irlandiż fil-prattika jeżistu limitazzjonijiet fil-Parlament Iralndiż.

Fil-qosor jirriżulta li l-użu tal-lingwi fl-organi tal-Komunità fit-Trattati u l-liġijiet li huma 
derivati minnhom huwa regolat biss fil-prinċipju. It-Trattati jorbtu ċertament fil-lingwi 
uffiċjali ta' l-Istati Membri kollha bl-istess mod; l-organi, madankollu, jistgħu jistipulaw 
regoli speċifiċi fir-regoli ta' proċedura għall-użu intern tagħhom, sakemm ikun neċessarju 
għal raġunijiet ta' prattiċità u dan ikunu konformi mal-funzjoni tagħhom u mal-prinċipji 
ġenerali tal-liġi Komunitarja.

Il-Parlament għandu jħares b'mod partikolari l-funzjoni demokratika tiegħu bħala 
rappreżentazzjoni tal-poplu ta' l-Istati Membri magħquda fil-Komunità u l-prinċipju tal-
mandat ħieles tal-Membri tiegħu.

3.2 Ir-regolament fil-livell tal-Parlament Ewropew

F'dan is-sens, il-Parlament, fl-Artikolu 138 tar-regoli ta' proċedura, jibbaża fuq il-prinċipju 
  

1 Artikolu 4 u 6 tar-Regolament nru 1, Ġurnal Uffiċjali nru 17, 16.10.1958, p.385
2 Regolament (KE) nru 920/2005 tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju, Ġurnat Uffiċjali L 156, 18.6.2005, p.3.
3 Artikoli 2 u 3 tar-Regolament 920/2005
4 Regolament (KE) nru 930/2004 tal-Kunsill ta' l-1 ta' Mejju 2004, Ġurnal Uffiċjali nru L 169, 1.5.2004, p.1
5 Artikolu 8 tar-Regolament 1/58.
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tal-Multilingwiżmu sħiħ, li jgħid li kull kitba tal-Parlament għandha ssir fil-lingwi uffiċjali 
kollha u l-Membri kollha għandhom id-dritt li fil-Parlament jagħmlu użu mil-lingwa uffiċjali 
ta' l-għażla tagħhom u li jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali l-oħra.1 Għal seduti tal-kumitati u 
delegazzjonijiet huma previsti limitazzjonijiet għal-lingwi li fil-fatt jiġu wżati; dan jgħodd 
ukoll għall-kumitati ta' investigazzjoni.2

Qabel l-aħħar tkabbir għal għaxar Stati Membri ġodda fl-1 ta' Mejju 2004, fejn in-numru ta' 
lingwi uffiċjali tela' minn 12 għal 21, deher ċar li l-prinċipju tal-multilingwiżmu sħiħ, għall-
inqas għal perjodu tranżitorju, ma kienx seta' jinżamm. Għalhekk iddaħħlet dispożizzjoni ta' 
perjodu tranżitorju sa tmiem is-sena, li tippermetti, li "jittieħed kont, eċċezzjonalment, tar-
riżorsi realment disponibbli fin-numru ta' interpreti u tradutturi"3.

Il-Bureau għamel użu minn din il-possibilità u ħareġ regolament komprensiv ġdid għas-
Segretarjat Ġenerali, li huwa bbażat fuq il-kunċett ta' multilingwiżmu sħiħ ikkontrollat u 
għandu jippermetti sfruttament aħjar tal-kapaċitajiet ta' traduzzjoni u interpretazzjoni filwaqt 
li dawn jiġu żviluppati aħjar.4

Is-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija, li dalwaqt isseħħ, kif ukoll il-promozzjoni ta' l-Irlandiż 
għal lingwa uffiċjali u ta' ħidma jinneċessitaw adattament jew reviżjoni tad-dispożizzjonijiet 
attwali dwar it-traduzzjoni fir-regoli ta' proċedura.

It-rapporteur huwa favur formulazzjoni ġdida u f'dan is-sens jirreferi għad-dikjarazzjoni tar-
raġunijiet relattivi. 

  
1 Dan id-dritt issa huwa stabbilit espressament fl-Artikolu 7 ta' l-Istatut tal-Membri Parlamentari adottat mill-
Parlament fit-23.6.2005.
2 L-Artikol 138 (3) u (4) kif ukoll l-Artikolu 176 (7) tar-regoli ta' Proċedura.
3 Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura, adottat fl-1.4.2004 fuq il-bażi tar-rapport Dell'Alba A5-153/2004 tal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali; din id-dispożizzjoni tapplika għall-votazzjoni dwar emendi skond l-
Artikolu 150.
4 Kodiċi ta' Kondotta dwar il-Multilingwiżmu tad-19 ta' April 2004, formulat mill-ġdid permezz ta' Deċiżjoni tal-
Bureau fis-6 ta' Settembru 2006.


