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VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een wijziging van artikel 139 van het Reglement, overgangsbepaling met 
betrekking tot de taalregeling (2006/2211(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 20 juli 2006,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2006),

A. overwegende dat het Parlement op 1 april 2004 een bepaling in zijn Reglement heeft 
opgenomen krachtens welke het toegestaan is bij de toepassing van de taalregeling van het 
Parlement op de negen nieuwe talen die er in mei 2004 zijn bijgekomen, tot eind 2006 "bij 
wijze van uitzondering rekening [te houden] met de feitelijke en getalsmatig toereikende 
beschikbaarheid van de desbetreffende tolken en vertalers",

B. overwegende dat het ondanks de met deze talen bereikte vooruitgang niet mogelijk is deze
overgangsbepaling aan het einde van het jaar te laten aflopen, maar dat er van de 
mogelijkheid tot verlenging gebruik gemaakt moet worden,

C. overwegende dat dezelfde problemen zich gedurende een zekere periode zullen voordoen 
met het Bulgaars en het Roemeens, die er op 1 januari 2007 bijkomen, en dat het Iers, dat 
op dit moment ook een officiële taal wordt, voor bijzondere praktische problemen zorgt,

D. overwegende dat de bestaande overgangsbepaling gewijzigd en tot het einde van de 
huidige zittingsperiode verlengd zou moeten worden om met deze situatie rekening te 
houden,

E. overwegende dat het uiteindelijke doel de volledige meertaligheid blijft, zoals in artikel 
138 van het Reglement bepaald is,

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. besluit dat deze wijziging op 1 januari 2007 van kracht wordt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie aan de Raad en de Commissie te doen 
toekomen.
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Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Artikel 139

1. Bij de toepassing van artikel 138 wordt 
met betrekking tot de officiële talen van de 
lidstaten die per 1 mei 2004 tot de 
Europese Unie zijn toegetreden, vanaf die 
datum en tot en met 31 december 2006, bij 
wijze van uitzondering rekening 
gehouden met de feitelijke en getalsmatig 
toereikende beschikbaarheid van de 
desbetreffende tolken en vertalers.

1. Gedurende een tot het einde van de 
zesde zittingsperiode lopende 
overgangsfase zijn afwijkingen van de 
bepalingen van artikel 138 toegestaan, 
indien en voor zover er voor een officiële 
taal ondanks adequate maatregelen niet 
voldoende tolken en vertalers beschikbaar 
zijn.

2. De secretaris-generaal legt het Bureau 
om de drie maanden een uitvoerig verslag 
voor over de vorderingen bij de volledige 
toepassing van artikel 138 en doet een 
kopie van dit verslag aan alle leden 
toekomen.

2. Het Bureau stelt op voordracht van de 
secretaris-generaal voor elke officiële taal 
vast of er sprake is van de in lid 1 
genoemde voorwaarden en bekijkt dit 
besluit elk half jaar opnieuw op basis van 
een voortgangsverslag van de secretaris-
generaal. Het Bureau stelt de 
noodzakelijke uitvoeringsbesluiten vast.
2 bis. De door de Raad op basis van de 
verdragen afgekondigde tijdelijke 
afwijkingsmaatregelen inzake de redactie 
van rechtsbesluiten (met uitzondering van 
de verordeningen die gezamenlijk door 
het Europees Parlement en de Raad 
vastgesteld worden), zijn van toepassing.

3. Het Parlement kan op een met redenen 
omklede aanbeveling van het Bureau op 
elk moment besluiten dit artikel eerder te 
schrappen of, na afloop van de in lid 1 
genoemde termijn, te verlengen.

3. Het Parlement kan op een met redenen 
omklede aanbeveling van het Bureau op 
elk moment besluiten dit artikel eerder te 
schrappen of, na afloop van de in lid 1 
genoemde termijn, te verlengen.

Motivering

Door de voorgestelde wijziging moet het duidelijker worden op welke manier het Bureau de 
overgangsregeling dient uit te voeren om de taalregeling van het Parlement stapsgewijs op 
alle officiële talen toe te passen. De voorgestelde wijziging is neutraal: er wordt dus geen 
onderscheid gemaakt tussen "oude" en "nieuwe" talen.

In lid 1 wordt de geldigheid van de overgangsbepaling tot de huidige zittingsperiode beperkt.
De overgangsbepaling kan zoals in de huidige versie door een besluit van het Parlement 
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eerder opgeheven of verlengd worden. In lid 1 wordt duidelijk gemaakt dat een tekort aan 
tolken en vertalers op zich nog geen rechtvaardiging is om van de gewone regeling van 
artikel 138 af te wijken; dat kan alleen als het "ondanks adequate maatregelen", met name 
aanwervingcampagnes en personeelsopleiding, niet voorkomen kan worden.

Krachtens lid 2 moeten de administratie en het Bureau voor elke betrokken taal afzonderlijk 
nagaan of en in hoever van de volledige taalregeling afgeweken dient te worden, en dit om de 
zes maanden opnieuw bekijken. De administratie krijgt dus geen "carte blanche". De 
bevoegdheid van het Bureau om uitvoeringsbesluiten vast te stellen, die het Bureau ook tot op 
heden al uitgeoefend heeft, wordt voortaan uitdrukkelijk vermeld.

In deze bepalingen zou rekening kunnen worden gehouden met de uitzonderlijke problemen
bij de aanwerving van tolken (waarschijnlijk alleen te verwachten bij het Iers en Maltees), 
door het recht van de leden, zich in plenaire vergaderingen in de door hen gekozen taal uit te 
drukken, bij wijze van uitzondering alleen te waarborgen als ze hun voornemen in een redelijk 
vroeg stadium meegedeeld hebben.

In lid 2 bis wordt duidelijk gesteld dat het Parlement in de overgangsperiode gebruik maakt 
van de bijzondere regelingen van Verordening (EG) nr. 930/2004 van de Raad houdende 
tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot de redactie van een Maltese versie van de 
rechtsbesluiten van de instellingen van de Europese Unie, en van die van Verordening (EG) 
nr. 920/2005 van de Raad, die een analoge regeling voor het Iers bevat. 
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TOELICHTING

1. De huidige aanpassingen aan het Reglement

Volgens de administratie kan ook na het verstrijken van de overgangsperiode op 31 december 
2006 het principe van de volledige meertaligheid, zoals het in artikel 138 van het Reglement 
opgenomen is, voor de 9 officiële talen die er in 2004 bijgekomen zijn, in de praktijk niet 
volledig gewaarborgd worden. Het is dus nodig de overgangsbepaling van artikel 139, die 
alleen voor deze "nieuwe talen" geldt, te verlengen.

Hetzelfde probleem doet zich voor bij het Bulgaars en het Roemeens, die er op 1 januari 2007 
bijkomen. Ook deze talen dienen dus in een nieuwe overgangsbepaling opgenomen te 
worden.

Ten slotte wordt het Iers met beperkingen op 1 januari 2007 een officiële taal en werktaal van 
de instellingen van de Gemeenschap, en dus ook van het Parlement.

2. De feitelijke achtergrond

In zijn laatste voortgangsverslag aan het Bureau van 10 mei 20061 schetst de secretaris-
generaal samengevat volgend beeld, gespecificeerd voor de drie domeinen vertaling, 
juridisch-taalkundige controle van teksten en vertolking:

2.1 Vertaling

De volledige meertaligheid is bijna bereikt:

In het begin van het jaar was een zeer groot deel van de vertaalde teksten2 in de nieuwe 
officiële talen beschikbaar, met uitzondering van het Maltees. Maltese vertalingen worden 
gemaakt van alle teksten die in de plenaire vergaderingen in stemming worden gebracht, 
alsook van bepaalde andere documenten van algemene aard.

Momenteel is 90% van alle vertalingen op tijd aanwezig op de vergaderingen, waarvoor ze 
gevraagd worden.

Ongeveer een derde van de vertalingen wordt nog extern gemaakt en beantwoordt niet altijd 
aan de vereiste kwaliteitsnormen.

  
1 Volgens artikel 139, lid 2 van het Reglement moet de secretaris-generaal het Bureau om de drie maanden 
verslag uitbrengen over de vooruitgang van het Parlement in de richting van volledige meertaligheid in de negen 
nieuwe officiële talen. Dit verslag wordt aan alle leden rondgedeeld.
2 Ontwerpverslagen en verslagen, ontwerpadviezen en adviezen, amendementen van de commissies en de 
plenaire vergadering, ontwerpresoluties voor de plenaire vergadering, agenda's en notulen van de commissies en 
van de plenaire vergadering, bepaalde interne teksten van het Bureau en de administratie.
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Bijkomend personeel zal niet voor de tweede helft van 2007 inzetbaar zijn.1 Vertalingen in het 
Maltees zullen ook daarna niet volledig verzekerd kunnen worden.

2.2 Juridisch-taalkundige controle

Alle teksten die via de medebeslissingsprocedure aangenomen worden, worden voor 
ondertekening door de Voorzitter gecontroleerd. Bulgaarse en Roemeense jurist-vertalers die 
al in dienst genomen zijn, worden nog opgeleid.

2.3 Vertolking

Er bestaan nog steeds problemen bij de aanwerving van tolken voor het Pools, Hongaars en 
Tsjechisch en "ernstige problemen" voor het Lets, Litouws, Slovaaks en Sloveens. De kans op 
een verbetering door bijkomende aanstellingen hangt af van de mate waarin de kandidaten de 
door het Parlement aangeboden contracten interessant vinden, in vergelijking met hun 
salarismogelijkheden op de vrije markt.2

Vertolking in het Maltees garanderen blijft nog steeds "extreem moeilijk"; hetzelfde zal voor 
het Iers gelden.

3. Het juridisch kader

3.1 De regeling voor alle instellingen op het niveau van de Gemeenschap

Het is belangrijk vast te stellen dat de oprichtingsverdragen, de zogenoemde primaire 
wetgeving, het taalgebruik in de instellingen3 niet zelf regelen.
Artikel 290 van het EG-Verdrag stelt: "De regeling van het taalgebruik door de instellingen 
van de Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het statuut van het Hof van 
Justitie, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld."4 Dit heeft de Raad, die 
hiervoor geen Commissievoorstel nodig heeft, gedaan in zijn Verordening nr. 1 van 15 april 
1958: hierin werden de vier officiële talen van de toenmalige zes lidstaten aangewezen als 
"officiële talen en werktalen" van de Gemeenschapsinstellingen. De Raad heeft daarbij ook 
vastgelegd dat alle verordeningen en andere teksten van algemene strekking in de vier 
officiële talen opgesteld dienen te worden en dat het Publicatieblad in alle officiële talen 
verschijnt. Daarnaast heeft de Raad echter niet voorgeschreven hoe het taalgebruik in de 
instellingen concreet vorm gegeven moet worden, maar de instellingen gemachtigd de manier 
waarop de taalregeling toegepast wordt vast te leggen in hun reglement van orde.5 Deze 
verordening is bij elke uitbreiding aangepast en geldt vandaag nog steeds. Met uitzondering 
van het Iers (of Gaelisch) werden de officiële talen van de toetredende landen daarbij officiële 
talen en werktalen van de Gemeenschapsinstellingen. Op verzoek van Ierland zal het Iers deze 

  
1 Op het ogenblik heeft het Parlement 252 vertalers voor de nieuwe talen.
2 De contracten bij het Parlement hebben aanvangsrang AD5.
3 Krachtens artikel 7 van het EG-Verdrag gaat het hier om het Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van 
Justitie en de Rekenkamer.
4 Deze bepaling geldt ook voor de "tweede pijler", het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en de 
"derde pijler", de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken: artikel 28, lid 1 en 41, lid 1 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.
5 Artikelen 4 en 6 van Verordening nr. 1, Publicatieblad 17 van 6.10.1958, blz.385.
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status nu krijgen vanaf 1 januari 2007.1 Het Bulgaars en het Roemeens worden op dezelfde 
datum officiële talen door de toetreding van deze twee landen.

In afwijking van Verordening 1/58 geldt voor het Iers dat de instellingen tot eind 2011 van de 
verplichting vrijgesteld zijn een Ierse versie van de rechtsbesluiten te voorzien en ze in deze 
taal in het Publicatieblad bekend te maken. Dit geldt echter weer niet voor de verordeningen 
die gezamenlijk door het Parlement en de Raad vastgesteld worden. Deze 
uitzonderingsregeling kan om de vijf jaar door de Raad met eenparigheid van stemmen 
ingetrokken worden, maar loopt anders gewoon verder.2

Dezelfde bijzondere regeling geldt tot 30 april 2007 voor het Maltees.3 Ze kan door de Raad 
voor een jaar verlengd worden. Daarna worden alle rechtsbesluiten die nog niet in het Maltees 
gepubliceerd zijn, ook in deze taal gepubliceerd.

In beide uitzonderingsregelingen gaat het om lidstaten met meer dan één officiële taal: in het 
geval van Malta zijn het Maltees en het Engels in gelijke mate officiële talen, in het geval van 
Ierland is het Iers als nationale taal de eerste officiële taal, het Engels de tweede. Verordening 
1/58 voorziet voor dergelijke lidstaten dat de Raad op verzoek van de betrokken lidstaat met 
betrekking tot het taalgebruik een regeling treft die in overeenstemming is met de algemene 
rechtsregels van die staat.4 Hierbij moet opgemerkt worden dat er voor het gebruik van het 
Iers in het Iers parlement in de praktijk beperkingen bestaan.

Samenvattend kan gesteld worden dat het taalgebruik in de Gemeenschapsinstellingen in de 
verdragen en in het daarvan afgeleide recht alleen in grote lijnen geregeld is. De verdragen 
hebben weliswaar gelijke bindende kracht in alle officiële talen van de lidstaten, maar de 
instellingen mogen in hun reglement bijzondere regelingen treffen voor intern gebruik, 
voorzover dit nodig is uit praktische overwegingen en verenigbaar met hun functie en met de 
algemene principes van het gemeenschapsrecht.

In deze context dient het Parlement in het bijzonder zijn democratische functie als 
vertegenwoordiger van de volkeren van de lidstaten van de Gemeenschap, alsook het beginsel 
van het ongebonden mandaat van zijn leden, in acht te nemen.

3.2 De regeling op het niveau van het Europees Parlement

Op basis van het voorgaande gaat het Parlement in artikel 138 van zijn Reglement uit van het 
principe van de volledige meertaligheid, dat stelt dat alle stukken van het Parlement in de 
officiële talen gesteld worden en dat alle leden het recht hebben in het Parlement de officiële 
taal van hun keuze te gebruiken en hun uiteenzetting in de andere officiële talen te laten 
vertolken.5 Voor commissie- en delegatievergaderingen zijn er beperkingen op de 
daadwerkelijk gebruikte talen voorzien; dit geldt ook voor enquêtecommissies.6

  
1 Verordening (EG) No. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005, Publicatieblad L 156 van 18.6.2005, blz.3.
2 Artikelen 2 en 3 van Verordening 920/2005.
3 Verordening (EG) No. 930/2004 van de Raad van 1 mei 2004, Publicatieblad L 169 van 1.5.2004, blz.1.
4 Artikel 8 van Verordening 1/58.
5 Dit recht is voortaan uitdrukkelijk verankerd in artikel 7 van het Statuut van de leden van het Europees 
Parlement, aangenomen op 23 juni 2005.
6 Artikel 138, leden 3 en 4, alsook artikel 176, lid 7 van het Reglement.
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Al voor de laatste uitbreiding met tien nieuwe lidstaten op 1 mei 2004, waarbij het aantal 
officiële talen van 12 naar 21 steeg, werd duidelijk dat het principe van de volledige 
meertaligheid op zijn minst tijdens een overgangsperiode niet vol te houden zou zijn. Daarom 
werd tot het einde van dit jaar een overgangsbepaling ingevoerd krachtens welke toegestaan is 
"bij wijze van uitzondering rekening [te houden] met de feitelijke en getalsmatig toereikende 
beschikbaarheid van de desbetreffende tolken en vertalers".1

Het Bureau heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en voor het secretariaat-generaal 
een nieuw volledig reglement opgesteld dat op het principe van "gecontroleerde volledige 
meertaligheid" gebaseerd is en dat bij een verdere uitbreiding van de vertaal- en 
vertolkingscapaciteiten een betere benutting hiervan mogelijk zou moeten maken.2

Het toetreden van Bulgarije en Roemenië en de opwaardering van het Iers tot officiële taal en 
werktaal maken dat een aanpassing of herziening van de huidige overgangsbepaling in het 
Reglement noodzakelijk is.

Uw rapporteur raadt aan het reglement volledig te herzien en verwijst hierbij naar de 
gedetailleerde motivering terzake.

  
1 Artikel 139 van het Reglement, aangenomen op 1 april 2004 op basis van het rapport Dell'Alba A5-153/2004 
van de Commissie constitutionele zaken; deze bepaling geldt mutatis mutandis voor de stemming van 
amendementen volgens artikel 150.
2 Gedragscode meertaligheid van 19 april 2004, herzien bij Besluit van het Bureau van 6 september 2006.


