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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 139 i Europaparlamentets arbetsordning om 
övergångsbestämmelser i fråga om språkordningen
(2006/2211(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 20 juli 2006,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2006), och 
av följande skäl:

A. Den 1 april 2004 infogade parlamentet en bestämmelse i sin arbetsordning som gör det 
möjligt att det, i samband med tillämpning av parlamentets språkordning på de nio nya 
språk som tillkom i maj 2004, fram till slutet av 2006 ”undantagsvis […] tas hänsyn till 
om det faktiskt finns tillräckligt många tolkar och översättare för dessa språk”.

B. De framsteg som gjorts i fråga om dessa språk tillåter emellertid inte att denna 
övergångsbestämmelse helt och hållet upphör att gälla vid årsskiftet. Man bör i stället 
använda sig av möjligheten att förlänga den.

C. När det gäller bulgariska och rumänska, som tillkommer den 1 januari 2007, kommer 
samma svårigheter att finnas under en viss tid. Även iriskan tillkommer som officiellt 
språk vid denna tidpunkt och ger upphov till särskilda praktiska problem.

D. För att beakta dessa förutsättningar bör den befintliga övergångsbestämmelsen omarbetas 
och förlängas till den innevarande valperiodens utgång.

E. Målet förblir att förverkliga den fullt utvecklade flerspråkighet som definieras i artikel 138 
i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet beslutar att ändringen träder i kraft den 1 januari 2007.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 139

1. När artikel 138 tillämpas skall det 
undantagsvis i fråga om de officiella 
språken i de medlemsstater som anslöt sig 
till Europeiska unionen den 1 maj 2004, 
från och med detta datum och till och med 
den 31 december 2006, tas hänsyn till om 
det faktiskt finns tillräckligt många tolkar 
och översättare för dessa språk.

1. Under en övergångsperiod fram till 
sjätte valperiodens utgång skall avsteg 
från bestämmelserna i artikel 138 vara 
tillåtna, om och i den utsträckning det för 
ett officiellt språk inte finns tillräckligt 
många tolkar eller översättare trots att 
lämpliga åtgärder vidtagits.

2. Generalsekreteraren skall varje kvartal 
förelägga presidiet en utförlig rapport om 
de framsteg som görs mot en fullständig 
tillämpning av artikel 138 och sända ett 
exemplar till alla ledamöter.

2. På förslag från generalsekreteraren 
skall presidiet fastställa om villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda för vart och ett av de 
berörda officiella språken, och var 
sjätte månad skall det se över sitt beslut på 
grundval av en framstegsrapport från 
generalsekreteraren. Presidiet skall anta 
de genomförandebestämmelser som 
behövs.
2a. De särskilda tidsbegränsade 
bestämmelser som rör avfattandet av 
rättsakter och som rådet utfärdat på 
grundval av fördragen skall tillämpas; 
detta gäller inte för förordningar som 
Europaparlamentet och rådet utfärdar 
gemensamt.

3. Parlamentet kan efter det att presidiet 
lämnat en motiverad rekommendation när 
som helst besluta att upphäva denna artikel 
i förtid, eller att förlänga giltighetstiden för 
densamma vid utgången av den frist som 
anges i punkt 1.

3. Parlamentet kan efter det att presidiet 
lämnat en motiverad rekommendation när 
som helst besluta att upphäva denna artikel 
i förtid, eller att förlänga giltighetstiden för 
densamma vid utgången av den frist som 
anges i punkt 1.

Motivering

Avsikten med den föreslagna omarbetningen är att förtydliga på vilket sätt presidiet skall 
hantera övergångsbestämmelserna för att stegvis förverkliga parlamentets språkordning för 
samtliga officiella språk. Den nya ordalydelsen är språkligt neutral och gör således ingen 
åtskillnad mellan ”gamla” och ”nya” språk.

I punkt 1 begränsas övergångsbestämmelsernas giltighet till innevarande valperiod. Enligt 
den nuvarande lydelsen kan parlamentet besluta att upphäva övergångsbestämmelserna i 
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förtid eller att förlänga dem. Genom punkt 1 tydliggörs att en brist på tolkar och översättare i 
sig ännu inte motiverar avsteg från den normala ordningen enligt artikel 138, utan endast om 
denna brist inte kan undvikas ”trots att lämpliga åtgärder vidtagits”, särskilt i form av 
rekryteringsförsök och personalutbildning.

Genom punkt 2 åläggs förvaltningen och presidiet en skyldighet att för varje berört språk 
göra en enskild bedömning av om och i vilken utsträckning man måste göra avsteg från den 
fullt utvecklade språkordningen, samt att var sjätte månad se över läget. Förvaltningen får 
inte någon ”carte blanche”. Presidiets befogenhet att utfärda genomförandebestämmelser, 
vilken presidiet redan tidigare utövat, nämns nu uttryckligen.

Extrema svårigheter vid rekrytering av tolkar, som emellertid torde uppstå endast i fråga om 
iriska och maltesiska, skulle kunna beaktas med hjälp av dessa bestämmelser genom att 
ledamöternas rätt att vid plenarsammanträdena uttrycka sig på det språk de själva väljer 
undantagsvis garanteras endast om de meddelat sin avsikt med rimlig framförhållning.

Genom punkt 2a klargörs att parlamentet under övergångsperioden använder sig av de 
särskilda bestämmelserna i rådets förordningar (EG) nr 930/2004 om tillfälliga 
undantagsbestämmelser vad gäller avfattande på maltesiska av rättsakter från 
Europeiska unionens institutioner och nr 920/2005 om motsvarande bestämmelser för iriskan.
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MOTIVERING

1. Förestående ändringar av arbetsordningen

I fråga om de nio nya officiella språk som tillkom 2004 kan man enligt uppgift från 
förvaltningen inte heller efter övergångsperiodens utgång den 31 december 2006 i praktiken 
fullt ut garantera principen om fullt utvecklad flerspråkighet som kommer till uttryck i 
artikel 138 i arbetsordningen. Det finns alltså ett behov av att förlänga giltighetstiden för 
övergångsbestämmelserna i artikel 139, som enbart gäller för dessa ”nya språk”.

När det gäller bulgariska och rumänska, som tillkommer den 1 januari 2007, uppstår samma 
problem. Dessa språk måste således omfattas av nya övergångsbestämmelser.

Slutligen blir iriskan den 1 januari 2007 med vissa inskränkningar officiellt språk och 
arbetsspråk för gemenskapens institutioner och därmed även för parlamentet.

2. Faktabakgrund

I sin senaste framstegsrapport till presidiet av den 10 maj 20061 tecknade generalsekreteraren 
sammanfattningsvis följande bild, fördelad på de tre områdena översättning, juridisk-språklig 
granskning av texter samt tolkning:

2.1 Översättning

Den fullt utvecklade flerspråkigheten har nästan uppnåtts:

I början av året fanns en mycket stor del av de översatta handlingarna2 tillgänglig på de nya 
officiella språken, med undantag av maltesiska. Till maltesiska översätts alla handlingar som 
blir föremål för omröstning i kammaren och vissa övriga handlingar av allmän betydelse.

Nittio procent av alla översättningar föreligger i tid vid de sammanträden som de beställts till.

Ungefär en tredjedel av översättningarna utförs utanför institutionen och motsvarar inte alltid 
kvalitetskraven.

Extra personal kommer inte att kunna sättas in före andra halvåret 20073. Det kommer inte 
heller i fortsättningen att vara möjligt att helt täcka maltesiskan.

2.2 Juridisk-språklig granskning

  
1 Enligt artikel 139.2 i arbetsordningen skall generalsekreteraren varje kvartal lämna en rapport till presidiet om 
parlamentets framsteg på vägen mot fullt utvecklad flerspråkighet. Rapporten skall sändas till alla ledamöter.
2 Förslag till betänkanden, slutgiltiga betänkanden, förslag till yttranden, yttranden, ändringsförslag till utskotten 
och till kammaren, förslag till resolutioner till kammaren, utskottens och kammarens föredragningslistor och 
protokoll samt vissa interna handlingar till presidiet och förvaltningen.
3 F.n. har parlamentet 252 översättare för de nya språken.
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Alla handlingar som antas inom ramen för medbeslutandeförfarandet granskas innan de 
undertecknas av talmannen. Bulgariska och rumänska språkjurister har redan anställts och 
fortbildas ännu.

2.3 Tolkning

Det finns fortfarande problem med att rekrytera tolkar för polska, ungerska och tjeckiska och 
”allvarliga problem” för lettiska, litauiska, slovakiska och slovenska. Utsikterna till 
förbättring genom fler anställningar är beroende av hur attraktiva de kontrakt parlamentet 
erbjuder ter sig för kandidaterna i jämförelse med inkomstmöjligheterna på den fria 
marknaden1.

Att täcka maltesiskan är fortfarande ”extremt svårt”, och samma sak kommer att gälla för 
iriska.

3. Den rättsliga ramen

3.1 Reglerna på gemenskapsnivå för samtliga organ

Det är viktigt att konstatera att själva grundfördragen, det vill säga den så kallade 
primärrätten, inte reglerar språkanvändningen vid institutionerna2. 

Artikel 290 i EG-fördraget lyder: ”Reglerna i fråga om språk för gemenskapens institutioner 
skall, med förbehåll för bestämmelserna i domstolens stadga, enhälligt fastställas av rådet.”3

Detta gjorde rådet, som för detta ändamål inte behöver något förslag från kommissionen, med 
sin förordning nr 1 av den 15 april 1958 och bestämde därmed att de fyra officiella språken i 
de dåvarande sex medlemsstaterna blev ”de officiella språken och arbetsspråken” vid 
gemenskapsinstitutionerna. I detta sammanhang fastställde rådet också att alla förordningar 
och andra handlingar av allmän räckvidd skall avfattas på de fyra officiella språken och att 
gemenskapens, senare unionens, officiella tidning skall ges ut på de officiella språken. Utöver 
detta gav rådet emellertid inga anvisningar om hur språkanvändningen inom institutionerna 
skall utformas konkret, utan det gav institutionerna mandat att reglera genomförandet av 
språkordningen i sina respektive arbetsordningar4. Denna förordning har ändrats i samband 
med varje utvidgning och gäller ännu idag. Med undantag av iriska eller gäliska var det de 
anslutande ländernas respektive officiella språk som gjordes till officiella språk och 
arbetsspråk vid gemenskapsinstitutionerna. Efter ansökan från Irland kommer iriskan nu att få 
denna status från och med den 1 januari 20075. Bulgariska och rumänska kommer att bli 
officiella språk när dessa båda stater ansluts vid samma tidpunkt.

Med avvikelse från förordning 1/58 gäller för iriskan att institutionerna fram till slutet av 
2011 inte är skyldiga att avfatta alla rättsakter på iriska och offentliggöra dem på detta språk i 

  
1 Parlamentet erbjuder kontrakt med ingångslönegrad AD5.
2 Enligt artikel 7 i EG-fördraget avses parlamentet, rådet, kommissionen, domstolen och revisionsrätten.
3 Denna bestämmelse gäller även inom andra pelaren, dvs. den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och 
tredje pelaren, dvs. polissamarbete och straffrättsligt samarbete: artikel 28.1 och artikel 41.1 i fördraget om 
Europeiska unionen.
4 Artiklarna 4 och 6 i förordning 1, EGT 17, 6.10.1958, s. 385. Svensk specialutgåva, område 1, volym 1, s. 14.
5 Rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005, EUT L 156, 18.6.2005, s. 3.
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Europeiska unionens officiella tidning. Detta gäller emellertid inte för förordningar som 
Europaparlamentet och rådet utfärdar gemensamt. Vart femte år har rådet möjlighet att 
enhälligt upphäva dessa undantagsbestämmelser, som i annat fall fortsätter att vara giltiga1.

Likadana specialbestämmelser gäller fram till den 30 april 2007 för maltesiskan2. Deras 
giltighet kan förlängas med ytterligare ett år av rådet. Därefter kommer alla rättsakter som 
ännu inte offentliggjorts på maltesiska att offentliggöras även på detta språk.

Båda dessa specialbestämmelser gäller för stater som har fler än ett officiellt språk; i Maltas 
fall är maltesiska och engelska likställda officiella språk, i Irlands fall är iriska i sin egenskap 
av nationalspråk det första officiella språket och engelska det andra. När det gäller sådana 
stater skall enligt förordning 1/58 på begäran från den berörda staten språkanvändningen 
bestämmas av de allmänna regler som följer av den statens lagstiftning3. Här kan nämnas att 
iriskans användning i Irlands parlament i praktiken är inskränkt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att gemenskapsinstitutionernas språkanvändning 
endast i grundläggande drag regleras i fördragen och den sekundärrätt som härletts ur dessa. 
Visserligen är fördragen på samma sätt bindande på alla medlemsstaters officiella språk, men 
institutionerna får i sina arbetsordningar fastställa särskilda regler för den interna 
användningen, i den utsträckning detta påbjuds av skäl som rör den praktiska hanteringen och 
är förenligt med deras funktion och gemenskapsrättens allmänna principer.

I detta sammanhang måste parlamentet särskilt beakta sin demokratiska funktion som 
representant för folken i de stater som slutit sig samman i gemenskapen och principen om fritt 
mandat för parlamentets ledamöter.

3.2 Reglerna på Europaparlamentets nivå

Mot denna bakgrund utgår parlamentet i artikel 138 i arbetsordningen från principen om fullt 
utvecklad flerspråkighet. Denna princip innebär att parlamentets samtliga handlingar skall 
avfattas på de officiella språken och att alla ledamöter har rätt att i parlamentet använda sig av 
det officiella språk de önskar och att erbjudas översättning till de övriga officiella språken4. I 
fråga om utskotts- och delegationssammanträden finns en begränsning till de språk som 
faktiskt används; detta gäller även för undersökningskommittéer5.

Inför den senaste utvidgningen med tio nya medlemsstater den 1 maj 2004, som innebar att 
antalet officiella språk ökade från tidigare 12 till 21, blev det tydligt att principen om fullt 
utvecklad flerspråkighet inte kommer att kunna följas under åtminstone en övergångsperiod. 
Därför infördes fram till slutet av detta år övergångsbestämmelser som möjliggör att det 

  
1 Artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 920/2005.
2 Rådets förordning (EG) nr 930/2004 av den 1 maj 2004, EUT L 169, 1.5.2004, s. 1.
3 Artikel 8 i förordning 1/58.
4 Denna rättighet finns nu uttryckligen förankrad i artikel 7 i ledamotsstadgan, som parlamentet antog den 
23 juni 2005.
5 Artikel 138.3 och 138.4 samt artikel 176.7 i arbetsordningen.



PR\634531SV.doc 9/9 PE 380.576v01-00

SV

”undantagsvis […] tas hänsyn till om det faktiskt finns tillräckligt många tolkar och 
översättare för dessa språk”1.

Presidiet har använt sig av denna möjlighet och utfärdat omfattande nya tjänstebestämmelser 
för generalsekretariatet som vilar på tanken om ”kontrollerad fullständig flerspråkighet” och 
är avsedda att göra det möjligt att bättre utnyttja översättnings- och tolkningskapaciteten, 
samtidigt som denna byggs ut ytterligare2.

Bulgariens och Rumäniens förestående anslutning och iriskans ökade status som officiellt 
språk och arbetsspråk gör det nödvändigt att anpassa eller omarbeta de gällande 
övergångsbestämmelserna i arbetsordningen.

Föredraganden förordar en helt ny lydelse och hänvisar till ändringsförslagets motivering.

  
1 Artikel 139 i arbetsordningen, antagen den 1 april 2004 på grundval av betänkandet av Dell'Alba 
(A5-0153/2004) för utskottet för konstitutionella frågor; dessa bestämmelser gäller på motsvarande sätt för 
omröstningen om ändringsförslag i enlighet med artikel 150.
2 Riktlinjer för flerspråkigheten av den 19 april 2004, ändrade genom presidiets beslut av den 6 september 2006.


