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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a nova versão do artigo 139º do Regimento do Parlamento Europeu, que 
estabelece uma disposição transitória aplicável ao regime linguístico
(2006/2211(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 20 Julho 2006,

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2006),

A. Considerando que, em 1 de Abril de 2004, o Parlamento incorporou uma disposição no 
seu Regimento que lhe permite, no quadro da aplicação do respectivo regime linguístico
às nove línguas que foram aditadas em Maio de 2004, ter em conta, "a título excepcional" 
e até ao fim do ano de 2006, "a disponibilidade efectiva e em número suficiente dos 
intérpretes e tradutores correspondentes",

B. Considerando que os progressos obtidos no que se prende com as línguas em consideração 
não possibilitam, porém, que expire a vigência da disposição transitória em apreço sem 
que seja substituída, havendo que recorrer à possibilidade prevista de a prorrogar,

C. Considerando que ocorrerão as mesmas dificuldades durante um determinado período no 
que respeita às línguas búlgara e romena, que se virão aditar em 1 de Janeiro de 2007, e 
que o aditamento do irlandês, enquanto língua oficial, que se verificará na mesma data, 
também suscitará problemas específicos na prática,

D. Considerando que há que conferir uma nova redacção à disposição transitória em vigor e 
prorrogar a respectiva vigência até ao termo da presente legislatura, de modo a ter em 
conta as circunstâncias a que se alude,

E. Considerando que o objectivo pretendido continua a ser o de alcançar o multilinguismo 
integral, tal como este é definido no artigo 138º do Regimento,  

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entrará em vigor em 1 de Janeiro de 2007;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.
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Texto em vigor Alteração

Alteração 1
Artigo 139º

1. Para efeitos de aplicação do artigo 
138º, ter-se-á em conta, a título 
excepcional, no caso das línguas oficiais 
dos Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, a 
contar desta data e até 31 de Dezembro de 
2006, a disponibilidade efectiva e em 
número suficiente dos intérpretes e 
tradutores correspondentes.

1. Durante um período transitório, que se 
prolongará até ao fim da vigência da 
sexta legislatura, serão autorizadas 
derrogações ao disposto no artigo 138º,
quando, e na medida em que, não
obstante terem sido efectuadas as 
diligências necessárias, não existam
intérpretes e tradutores em número 
suficiente numa língua oficial.

2. O Secretário-Geral apresentará 
trimestralmente à Mesa um relatório 
circunstanciado sobre os progressos 
realizados para aplicar plenamente o 
disposto no artigo 138º, de que enviará 
cópia a todos os deputados.

2. A Mesa verificará, mediante proposta 
do Secretário-Geral, que se encontram 
reunidas as condições referidas no nº 1 
relativamente a cada uma das línguas 
oficiais visadas e reexaminará 
semestralmente a sua decisão com base 
em relatório do Secretário-Geral sobre os 
progressos realizados. Cabe à Mesa 
decidir sobre as normas de execução 
necessárias.

2 bis. São aplicáveis os regimes 
temporários de excepção adoptados pelo 
Conselho, com base nos Tratados, no que 
respeita à redacção de actos jurídicos, 
com exclusão dos regulamentos que sejam 
aprovados conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho. 

3. Mediante recomendação fundamentada 
da Mesa, o Presidente poderá decidir em 
qualquer momento revogar 
antecipadamente o presente artigo ou, no 
final do prazo indicado no nº 1, prorrogar a 
sua vigência.

3. Mediante recomendação fundamentada 
da Mesa, o Presidente poderá decidir em 
qualquer momento revogar 
antecipadamente o presente artigo ou, no 
final do prazo indicado no nº 1, prorrogar a 
sua vigência.

Justificação

A nova redacção ora proposta visa tornar mais claro o modo como a Mesa deverá recorrer à 
disposição transitória, a fim de concretizar gradualmente o regime linguístico do Parlamento 
no que se prende com todas as línguas oficiais. A redacção é neutra, em termos linguísticos, 
não estabelecendo qualquer distinção entre "antigas" e "novas" línguas.
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No nº 1, restringe-se a vigência da disposição transitória à legislatura em curso. A  
disposição transitória continua a poder ser revogada antecipadamente ou prorrogada, como 
na actual versão, mediante decisão do Parlamento. No nº 1, consigna-se claramente que, por 
si só, a indisponibilidade de intérpretes e tradutores não justifica derrogações ao regime 
normal previsto no artigo 138º, circunstância que só poderá ocorrer se, "não obstante terem 
sido efectuadas as diligências necessárias", designadamente, esforços no sentido do 
recrutamento de Pessoal e acções de formação deste último, não se ter podido obstar a tal 
situação.

No nº 2, é cometida à Administração e à Mesa a obrigação de verificarem, relativamente a 
cada uma das línguas visadas, se, e em que medida, é necessário derrogar à aplicação 
integral do regime linguístico, situação que deverá ser examinada semestralmente. Não se 
passa, deste modo, "um cheque sem cobertura" à Administração. A competência cometida à 
Mesa no sentido de adoptar normas de execução, que esta tem assumido até ao presente, 
passa a estar expressamente referida.

A ocorrência de dificuldades extremas no recrutamento de intérpretes, que, aliás, só se 
deverá registar no caso do irlandês e do maltês, poderá ser devidamente tida em conta pelas 
disposições em consideração, na medida em que, excepcionalmente, só será concedido aos 
deputados o direito de se exprimirem em sessão plenária na língua da sua escolha se tiverem 
antecipadamente comunicado a sua intenção, em observância de um prazo adequado.

No nº 2 bis, consigna-se de forma clara o recurso do Parlamento aos regimes de excepção 
estabelecidos nos Regulamentos (CE) nº 930/2004, relativo às medidas temporárias de 
derrogação relacionadas com a redacção dos actos das Instituições da União Europeia em 
maltês, e nº 920/2005, que estabelece um regime correspondente para a língua irlandesa 
durante o período transitório.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. As próximas adaptações do Regimento

Segundo indicações da Administração, quando expirar o período transitório, em 31.12.2006, 
continuará a não possível assegurar plenamente na prática o princípio do multilinguismo 
integral, tal como expresso no artigo 138º do Regimento, no caso das nove línguas oficiais  
que foram aditadas em 2004. Existe, por conseguinte, a necessidade de prorrogar a disposição 
transitória constante do artigo 139º do Regimento, que é unicamente aplicável às "novas 
línguas" a que se alude.

No caso das línguas búlgara e romena, que serão aditadas em 1.1.2007, verifica-se o mesmo 
problema, pelo que se torna necessário incluí-las numa nova disposição transitória.

Por último, o irlandês tornar-se-á, com restrições, língua oficial e de trabalho das Instituições 
da Comunidade em 1.1.2007, e, por conseguinte, também do Parlamento.

2. Contexto factual

No último relatório que apresentou à Mesa, em 10 de Maio de 20061, sobre os progressos 
realizados, o Secretário-Geral tece o seguinte quadro, que resumimos, referente a três 
domínios, designadamente,  tradução, revisão jurídico-linguística e interpretação:

2.1 Tradução

Foi quase atingido o multilinguismo integral.

No início do ano, grande parte dos textos traduzidos2 encontrava-se disponível nas novas 
línguas oficiais, com excepção do maltês. São traduzidos para esta língua todos os textos 
submetidos a votação em plenário, assim como determinados outros documentos de 
importância geral.

Presentemente, 90% das traduções encontram-se disponíveis a tempo das reuniões para as 
quais são requeridas.

Cerca de um terço das traduções são ainda efectuadas no exterior e nem sempre satisfazem os 
requisitos de qualidade.

  
1 Nos termos do nº 2 do artigo 139º do Regimento, cabe ao Secretário-Geral apresentar trimestralmente à Mesa 
um relatório sobre os progressos realizados pelo Parlamento rumo ao multilinguimo integral no caso das nove 
línguas oficiais novas. O relatório é distribuído a todos os deputados.
2 Projectos de relatório e relatórios finais, projectos de parecer e pareceres, propostas de alteração em comissão e 
em plenário, propostas de resolução em plenário, ordens do dia e actas das comissões e das sessões plenárias, 
determinados textos internos da Mesa e da Administração.
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Antes do segundo semestre de 2007, não será possível dispor de mais Pessoal1. O maltês 
continuará a não ser inteiramente coberto.

2.2 Revisão jurídico-linguística

Todos os textos aprovados no quadro do processo de co-decisão são revistos, antes de o 
Presidente lhes apor a sua assinatura. Foram já admitidos juristas-linguistas búlgaros e 
romenos, os quais estão ainda em formação.

2.3 Interpretação

Continuam a existir dificuldades com o recrutamento de intérpretes no que respeita ao polaco, 
ao húngaro e ao checo, e "sérias dificuldades" relativamente ao letão, ao lituano, ao eslovaco 
e ao esloveno. As possibilidades de melhoria, através de novas admissões de intérpretes, 
dependem de quão aliciantes possam ser para os candidatos os contratos propostos pelo 
Parlamento, em comparação com as possibilidades de remuneração no mercado livre2.

Continuará a ser "extremamente difícil" cobrir o maltês, o mesmo se podendo afirmar no caso 
da língua irlandesa.

3. Enquadramento jurídico

3.1 Regulamentação a nível da Comunidade para todas as Instituições

É importante constatar que os Tratados fundadores, que constituem o denominado "direito 
primário", não regulamentam, em si próprios, a utilização das línguas nas Instituições3. O
artigo 290º do Tratado CE reza o seguinte: "Sem prejuízo das disposições previstas no 
Estatuto do Tribunal de Justiça, o regime linguístico das Instituições da Comunidade é fixado 
pelo Conselho, deliberando por unanimidade"4. Foi o que fez o Conselho, que nesta matéria 
não necessita de uma proposta da Comissão, por via do seu Regulamento nº 1, de 15 de Abril 
de 1958, ao determinar que as quatro línguas oficiais dos seis Estados-Membros da altura 
seriam as "línguas de trabalho e oficiais" das Instituições das Comunidades. No Regulamento 
também se consigna que todos os regulamentos e outros textos de carácter geral serão 
redigidos nas quatro línguas oficiais e que o Jornal Oficial será publicado em todas as línguas 
oficiais. No entanto, o Conselho não estabeleceu qualquer outra disposição quanto ao modo 
como deverá ser organizada concretamente a utilização das línguas nas Instituições, tendo 
antes habilitado estas últimas a consignarem nos seus regulamentos internos as modalidades 
de aplicação do regime linguístico5. O Regulamento a que se alude tem vindo a ser adaptado 
sempre que ocorre um alargamento e está ainda em vigor. Com excepção do irlandês - ou 

  
1 Presentemente, o Parlamento dispõe de 252 tradutores das novas línguas.
2 O Parlamento propõe contratos na categoria de remuneração salarial AD 5.
3 Nos termos do artigo 7º do Tratado CE, trata-se do Parlamento, do Conselho, da Comissão, do Tribunal de 
Justiça e do Tribunal de Contas.
4 Esta disposição é também aplicável ao "Segundo Pilar", política externa e de segurança comum, e ao "Terceiro 
Pilar", cooperação policial e judiciária em matéria penal: nº 1 do artigo 28º e nº 1 do artigo 41º do Tratado da 
União Europeia.
5 Artigos 4º e 6º do Regulamento nº 1, Jornal Oficial nº 17, de 6.10.1958, p. 385.
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gaélico - as línguas oficiais dos países candidatos à adesão tornaram-se línguas oficiais e de 
trabalho das Instituições da União. A partir de 1.1.20071, o irlandês passa a beneficiar deste 
estatuto, a pedido da Irlanda. O búlgaro e o romeno tornar-se-ão línguas oficiais na mesma 
altura, por via da adesão destes dois países.

Em derrogação ao estabelecido no Regulamento nº 1/58, até ao final de 2011 as Instituições 
da União Europeia não ficam vinculadas à obrigação de redigir todos os seus actos em 
irlandês, nem de os publicar no Jornal Oficial da União Europeia nesta língua. Uma vez mais, 
tal preceito não é aplicável aos regulamentos aprovados conjuntamente pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho. De cinco em cinco anos, o Conselho poderá, por unanimidade, 
revogar esta disposição derrogatória, a qual, se assim não for, se manterá em vigor2.

No caso do maltês, vigora o mesmo regime derrogatório até 30 de Abril de 20073, podendo 
ser prorrogado pelo Conselho por mais um ano. Após esta data, todos os actos jurídicos que 
ainda não sejam publicados em língua maltesa, passarão a sê-lo.

Ambos os regimes derrogatórios se aplicam a países que possuem mais de uma língua oficial. 
No caso de Malta, tanto o maltês como o inglês são línguas oficiais. No que respeita à Irlanda, 
o irlandês, enquanto língua nacional, é a primeira língua oficial, e o inglês a segunda. O 
Regulamento nº 1/58 preconiza, para países com estas características, que o Conselho, a 
pedido do Estado interessado, determinará o uso da língua segundo as regras gerais 
decorrentes da legislação desse Estado4. Cumpre assinalar, neste contexto, que na prática 
vigoram restrições à utilização da língua irlandesa no Parlamento da Irlanda.

Sintetizando, é possível constatar que a utilização das línguas nas Instituições da Comunidade 
se encontra apenas estabelecida em grandes linhas nos Tratados e no direito derivado que 
nestes radica. Embora os Tratados sejam igualmente vinculativos em todas as línguas oficiais 
dos Estados-Membros, as Instituições encontram-se habilitadas a estabelecerem disposições 
especiais, para utilização interna, nos seus regulamentos, desde que tal seja ditado por 
princípios práticos de gestão e compatível com a sua função e os princípios gerais do direito 
comunitário.

Neste contexto, o Parlamento tem especificamente de atender à sua função democrática, 
enquanto representante dos povos dos Estados reunidos na Comunidade, e ao princípio da 
liberdade de exercício do mandato dos seus membros.

3.2 Regulamentação a nível do Parlamento Europeu

Deste modo, o Parlamento, no artigo 138º do seu Regimento, baseia-se no princípio do 
multilinguismo integral, segundo o qual todos os documentos do Parlamento devem ser 
redigidos em todas as línguas oficiais e todos os deputados têm o direito de usar da palavra no 
Parlamento na língua oficial da sua escolha e serem traduzidos nas restantes línguas oficiais5.

  
1 Regulamento (CE) nº 920/2005 do Conselho, de 13 de Junho de 2005, Jornal Oficial L 156, de 18.6.2005, p. 3.
2 Artigos 2º e 3º do Regulamento 920/2005.
3 Regulamento (CE) nº 930/2004 do Conselho, de 1 de Maio de 2004, Jornal Oficial nº L 169, de 1.5.2004, p. 1.
4 Artigo 8º do Regulamento nº 1/58.
5 Este direito passou a estar expressamente consagrado no artigo 7º do Estatuto dos Deputados, que o Parlamento 
aprovou em 23.6.2005.
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No que respeita às reuniões das comissões e das delegações, encontra-se prevista a limitação
às línguas efectivamente utilizadas, o mesmo se aplicando às comissões de inquérito1.

Antes do último alargamento a dez novos Estados-Membros, em 1 de Maio de 2004, por via 
do qual o número de línguas oficiais passou das doze até então existentes para vinte e uma, 
tornou-se claro que o princípio do multilinguismo integral não poderia ser cumprido, pelo 
menos durante um período transitório. Assim se justifica que tenha sido estabelecida uma 
disposição transitória até ao final do ano em curso, que permite, "a título excepcional", ter em 
conta "a disponibilidade efectiva e em número suficiente dos intérpretes e tradutores
correspondentes"2.

A Mesa fez uso desta possibilidade e aprovou uma nova regulamentação global respeitante à
organização dos serviços no Secretariado-Geral que radica no conceito de "multiliguismo 
integral controlado" e visa o intuito de possibilitar uma melhor utilização da capacidade de 
tradução e interpretação no respectivo processo de desenvolvimento3.

A adesão iminente da Bulgária e da Roménia, bem como a ascensão do irlandês à categoria de 
língua oficial e de trabalho, tornam imprescindível adaptar ou rever a disposição transitória 
que figura no Regimento.

O relator é a favor de uma redacção inteiramente nova e remete, nesta matéria, para a 
justificação específica que apresenta.       

  

  
1 Nºs 3 e 4 do artigo 138º e nº 7 do artigo 176º do Regimento.
2 Artigo 139º do Regimento, aprovado em 1.4.2004 com base no relatório Dell'Alba (A5-153/2004), da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais. Esta disposição é aplicável, por analogia, à votação de propostas de 
alteração nos termos do artigo 150º.
3 Código de Conduta do Multilinguismo, de 19 de Abril de 2004, com a nova redacção que lhe foi dada pela 
Decisão da Mesa de 6 de Setembro de 2006.


