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TÖBBNYELVŐSÉGI MAGATARTÁSI KÓDEX 

 
ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

 

2014. JÚNIUS 16.
1
 

 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE, 
 
- tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 24. és 

342. cikkére, 
 
- tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben használandó nyelveket meghatározó 1/1958. 

számú tanácsi rendeletre,  
 
- tekintettel a Parlament eljárási szabályzatára, és különösen annak 25. cikke (2) bekezdésére, 

64. cikke (1) bekezdésére, 73. cikkére, 154. cikke (2) bekezdésére, valamint 156., 158., 159., 
169., 193., 194. és 195. cikkére, 

 
- tekintettel a jogalkotás minıségének javításáról szóló, 2003. október 16-i intézményközi 

megállapodásra,2 
 
- tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2007. június 13-i, az együttdöntési 

eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozatára és különösen annak 40. 
pontjára, 

 
- tekintettel az Elnökség 2003. március 11-i, „az Európai Parlamentnek és a képviselıknek a 

jogalkotás terén nyújtott támogatás: Tegyük magasabbra a mércét” címő határozatára, 
 
- tekintettel az Elnökség 2011. december 12-i, „Erıforráshatékony teljes többnyelvőség a 

tolmácsolás területén – az Európai Parlament 2012. évi költségvetésérıl szóló határozat 
végrehajtása” címő határozatára, 

 
- tekintettel az Elnökség 2004. május 3-i, a parlamenti bizottságok küldöttségeinek az Európai 

Parlament három munkahelyén kívüli utazásainak szabályaira vonatkozó határozatára és 
különösen annak 6. cikkére, 

 
- tekintettel az Elnökök Értekezletének a küldöttségek munkáját szabályozó végrehajtási 

rendelkezésekrıl szóló 2011. március 10-i határozatára és különösen annak 6. cikkére, 
 
- tekintettel a Parlament 2013. szeptember 10-i, „Az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb 

és költséghatékonyabb tolmácsolás felé” címő állásfoglalására,3 
 
- tekintettel a Parlament eljárási szabályzata szó szerinti jegyzıkönyvekrıl szóló 173. 

cikkének módosításáról és a 173a. cikk beillesztésérıl szóló 2007. október 24-i parlamenti 

                                                 
1 Ez a magatartási kódex a 2008. november 17-i magatartási kódex helyébe lép. 
2 HL C 321., 2003.12.31., 1. o. 
3 P7_TA-PROV(2013)0347. 
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határozatra,4 illetve az ülésekrıl készítendı hang- és képfelvételekrıl szóló 181. és 182. cikk 
(az eljárási szabályzat jelenlegi 194. és 195. cikke) módosításáról szóló 2012. november 20-i 
parlamenti határozatra,  

 
- tekintettel az Európai Ombudsmannal kötött 2006. március 15-i együttmőködési 

keretegyezményre, 
 
- tekintettel a Parlament és a Tanács közötti 2011. július 26-i, az EUMSZ 294. cikke (4) 

bekezdésének elsı olvasatbeli megállapodások esetében való végrehajtására vonatkozó 
adminisztratív gyakorlati intézkedésekre, 

 
- tekintettel a Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

között 2014. február 5-én megkötött együttmőködési megállapodásra, 
 
mivel: 
 
(1)  A 2007. évi költségtervrıl szóló 2006. június 1-i állásfoglalásában a Parlament 

megállapította, hogy a többnyelvőség az intézmény mőködésének és a képviselık 
tevékenységének elengedhetetlen feltétele, ugyanakkor elismerte, hogy a hatalmas fordító- 
és tolmácsolási szolgálat fenntartása magas költségekkel jár.  A „Számvevıszék 5/2005. sz. 
különjelentésérıl: a Parlamentnél, a Bizottságnál és a Tanácsnál felmerült tolmácsolási 
költségekrıl” címő 2006. szeptember 5-i, valamint a Számvevıszék 9/2006. számú, a 
Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási költségekrıl szóló 
különjelentésérıl szóló 2007. július 10-i állásfoglalásaiban a Parlament úgy vélte, hogy a 
többnyelvőség teszi lehetıvé a polgárok számára a demokratikus ellenırzéssel kapcsolatos 
jogaik gyakorlását, illetve hogy a nyelvi szolgálatok hozzásegítik az uniós intézményeket 
ahhoz, hogy nyitottak és átláthatók maradjanak, továbbá elégedetten üdvözölte a nyelvi 
szolgáltatások magas színvonalát. A 2013-as pénzügyi évre vonatkozó tervekrıl szóló, 2012. 
március 29-i állásfoglalásában a Parlament védelmezte a többnyelvőség elvét, és kiemelte a 
Parlament egyedi jellegét a tolmácsolási és fordítási szükségletek tekintetében, az e téren 
való intézményközi együttmőködés fontosságának hangsúlyozása mellett. 

 
 

(2) A Parlament által kiadott dokumentumoknak a lehetı legjobb minıségőnek kell lenniük. A 
jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás elıírásainak megfelelıen külön 
figyelmet kell szentelni a minıségnek akkor, amikor a Parlament jogalkotóként jár el. 

 
(3) Annak érdekében, hogy meg lehessen ırizni a Parlament nyelvi szolgálatainak magas 

színvonalát, a nyelvi szolgálatok igénybevételekor valamennyi felhasználónak szigorúan be 
kell tartania az e kódexben rögzített kötelezettségeket, hiszen e szolgálatok 
nélkülözhetetlenek azon jog biztosításához, hogy a képviselık az általuk választott nyelven 
szólalhassanak fel. 

 
(4) A teljes többnyelvőség hosszú távú megvalósítása azon múlik majd, hogy a nyelvi 

szolgáltatások felhasználói tisztában vannak-e e szolgáltatások költségeivel és az e 
szolgáltatások optimális erıforrás-hatékonyságú felhasználása kapcsán rájuk háruló 
felelısséggel.  

                                                 
4 HL C 263. E, 2008.10.16., 409. o. 
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(5) A bıvítéseket követı átmeneti idıszakban, amíg a nyelvi erıforrások szőkösek, az ezen 

erıforrások allokációját szabályozó speciális intézkedésekre van szükség. 
 
 
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 
 

 
1. cikk 

Általános rendelkezések 
 
(1) A képviselık nyelvvel kapcsolatos jogait a Parlament eljárási szabályzata szabályozza. 

Ezeket a jogokat az „erıforrás-hatékony teljes többnyelvőségre” vonatkozó alapelvek 
szerint kell biztosítani. Ez a magatartási kódex meghatározza a végrehajtási intézkedéseket, 
különösen azokat a prioritásokat, amelyeket azokban az esetekben kell tekintetbe venni, 
amikor nem áll rendelkezésre elegendı nyelvi erıforrás valamennyi igényelt szolgáltatás 
biztosításához. 

 
(2) A Parlamentben a nyelvi szolgáltatásokat az „erıforrás-hatékony teljes többnyelvőséget” 

szabályozó alapelveknek megfelelıen kell kezelni. Ennek megfelelıen teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani a képviselık azon, a Parlament eljárási szabályzata szerinti jogát, 
hogy az általuk választott hivatalos nyelvet használják. A többnyelvőségre szánt 
erıforrásokat a felhasználók tényleges igényei, a felhasználókban saját felelısségüket 
jobban tudatosító intézkedések, valamint a nyelvi szolgáltatások igénylésének hatékonyabb 
megtervezése alapján folytatott gazdálkodás révén kell ellenırizni. 

 
(3) Az Elnökök Értekezletéhez benyújtott ülésnaptár-tervezetnek az intézmény hivatalos 

szerveinek munkájával kapcsolatban a lehetı legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie 
az „erıforrás-hatékony teljes többnyelvőség” szabta korlátokat. 

 
(4) A tolmácsolási és fordítási szolgáltatások a 2. és 13. cikkben felsorolt felhasználók (a 

továbbiakban: „felhasználók”) és dokumentumtípusok számára vannak fenntartva. Ezeket a 
szolgáltatásokat nem vehetik igénybe sem a képviselık egyéni alapon, sem külsı szervek, 
kivéve, ha az Elnökség erre kivételes alapon külön engedélyt ad. A jogász-nyelvészi 
véglegesítés a 11. cikkben felsorolt dokumentumtípusokra korlátozódik. 

 
(5) A nyelvi erıforrásokkal való gazdálkodás egy, a felhasználók és a nyelvi szolgálatok közötti 

információcserét biztosító rendszeren alapszik. A felhasználók meghatározzák és 
rendszeresen aktualizálják nyelvi szükségleteiket egy „tolmácsolási nyelvi profil” és a 
fordítási igények negyedéves elırejelzése segítségével, amelyek célja, hogy elısegítsék a 
nyelvi erıforrásokkal való gazdálkodást közép- és hosszú távon. A felhasználóknak az ezen 
magatartási kódexben megszabott határidık betartásával kell bejelenteniük tényleges nyelvi 
igényeiket a nyelvi szolgálatok számára. A nyelvi szolgálatok tájékoztatják a felhasználókat 
az erıforrások esetleges szőkösségérıl. 

 
(6) Míg a felhasználók illetékesek meghatározni saját nyelvi szükségleteiket, az igényelt 

szolgáltatásokat nyújtó szolgálat feladata, hogy végrehajtsa a szükséges szervezési 
feladatokat és döntéseket hozzon. 
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(7) A képviselıcsoportok üléseire „A képviselıcsoportok üléseire vonatkozó igazgatási 
szabályok” érvényesek. Amennyiben a rendelkezésre álló nyelvi erıforrások nem teszik 
lehetıvé egy képviselıcsoport által igényelt valamennyi szolgáltatás biztosítását, az ezen 
magatartási kódexben megállapított rendelkezések alkalmazandók. 

 
 

I. RÉSZ 

TOLMÁCSOLÁS 

 

 

2. cikk 
Tolmácsolási prioritási sorrend 

 
(1) A tolmácsolást az alábbi prioritási sorrendnek megfelelıen tartják fenn a felhasználók 

számára: 
 
 a) plenáris ülés; 
 b) elsıbbséggel rendelkezı politikai ülések, úgymint az elnök, a Parlament irányító 

szervei (a Parlament eljárási szabályzata I. címének III. fejezetében meghatározottak 
szerint) és az egyeztetıbizottságok ülései; 

 c) i. parlamenti bizottságok, parlamenti küldöttségek és a háromoldalú egyeztetések (a 
bizottsági munkára fenntartott idıszakokban a parlamenti bizottságok, küldöttségek 
és a háromoldalú egyeztetések elsıbbséget élveznek az a) és b) pontban 
felsoroltakon kívül minden más felhasználóval szemben); 

  ii. képviselıcsoportok: az ülésheteken és a képviselıcsoportok számára fenntartott 
idıszakokban a képviselıcsoportok elsıbbséget élveznek az a) és b) pontban 
felsoroltakon kívül minden más felhasználóval szemben; 

 d) az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek együttes ülései; 
 e) sajtóértekezletek, a média tájékoztatására szolgáló intézményi rendezvények, 

ideértve a szemináriumokat; egyéb intézményi kommunikációs rendezvények; 
 f) az Elnökség és az Elnökök Értekezlete által felhatalmazott egyéb hivatalos szervek; 
 g) bizonyos adminisztratív események (versenyvizsgák, szemináriumok, a személyzet 

általános győlései stb.). 
 

Alapelvként a tolmácsolás a parlamenti szervek üléseire korlátozódik. Az igazgatási 
üléseken való tolmácsolást ezért a fıtitkár elızetes engedélye alapján lehet engedélyezni, a 
felhasználó által beadott, kellıen megindokolt kérelem, valamint a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság által megfogalmazott, az erıforrások rendelkezésre 
állására vonatkozó szakvélemény alapján, amely eljárásnak az a célja, hogy az ülésre akkor 
kerüljön sor, amikor éppen nem zajlanak nagy számban parlamenti ülések. 

 
(2) A Parlament (a Cotonoui Megállapodáshoz csatolt 1. jegyzıkönyvvel összhangban) az 

AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyőlés, (a hatályban lévı szabályokkal összhangban) az 
Euromediterrán Parlamenti Közgyőlés, az Euro–Latin-Amerikai Parlamenti Közgyőlés és a 
Közös Parlamenti Találkozók, illetve (a 2006. március 15-i együttmőködési 
keretmegállapodással összhangban) az Európai Ombudsman számára is biztosít 
tolmácsolást. 
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(3) A Parlament ezen túlmenıen tolmácsolást biztosít más uniós intézmények, valamint a 2014. 
február 5-i együttmőködési megállapodás értelmében a Régiók Bizottsága és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság számára. 

 
 

3. cikk 
Tolmácsolási rendszer 

 
A tolmácsolást a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében említett valamennyi felhasználó számára kizárólag 
a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság biztosítja. 
 
A szinkrontolmácsolást egy vegyes rendszert alkalmazva biztosítják, amely valamennyi általánosan 
elismert tolmácsolási rendszert igénybe vehet, összhangban a tényleges nyelvi szükségletekkel és a 
rendelkezésre álló tolmácsállománnyal. 
 
 
 

4. cikk 
A munkahelyeken tartott ülésekre vonatkozó nyelvi szabályok 

 
(1) A plenáris ülés kivételével a munkahelyeken tartott ülések számára megbízatása idején 

minden felhasználó készít és naprakészen tart egy tolmácsolási nyelvi profilt a szóban forgó 
szervet alkotó képviselık tényleges nyelvi szükségletei alapján. Ennek a profilnak a 
kezelése az érintett szerv titkárságának a kötelezettsége, elnökével egyetértésben. Az 
igényelt és a ténylegesen használt nyelvek tekintetbevételével a profilt a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság és az érintett parlamenti szerv titkárságának 
egyetértésével, a 15. cikkben említett jelentések alapján rendszeresen aktualizálni kell. Az 
egyes bizottsági és küldöttségi titkárságok egy-egy kapcsolattartó személyt jelölnek ki, aki 
egyedül tartja a kapcsolatot a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatósággal. A 
Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság is külön kapcsolattartó személyt jelöl 
ki az egyes bizottságok és küldöttségek viszonylatában. 

 
(2) Az üléseket a tolmácsolási nyelvi profilban megadott aktív és passzív nyelvek használatával 

szervezik. Amennyiben a képviselık és a hivatalos vendégek részvételére vonatkozóan 
nyilvánvalóan kiderül, hogy egy bizonyos ülésen egy adott nyelvre nem lesz szükség, akkor 
az érintett szerv titkárságának errıl értesítenie kell a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési 
Fıigazgatóságot. 

 
 

5. cikk 
A munkahelyeken kívül tartott ülésekre vonatkozó nyelvi szabályok 

 

Parlamenti bizottságok és küldöttségek: 
(1) A nyelvi szabályokat az eljárási szabályzat 158. cikkének (3) és (4) bekezdésével 

összhangban kell meghatározni az ülést megelızı második hét csütörtökéig, attól függıen, 
hogy mely képviselık erısítették meg jelenlétüket az ülésen.  

(2) A külsı parlamenti tevékenységre kijelölt hetek alatti küldöttségek számára aktív 
tolmácsolás legfeljebb öt, a bizottság/küldöttség nyelvi profiljának megfelelı nyelven 
biztosítható. 
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Passzív tolmácsolás biztosítható a bizottság vagy küldöttség nyelvi profiljában megadott 
nyelveken, amennyiben az nem igényli a tolmácsfülkék és/vagy a tolmácsok számának 
növelését. Kizárólag az Elnökség engedélyezhet, kivételes körülmények között, ötnél több 
nyelven tolmácsolást, amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési források és a 
rendelkezésre álló tolmácsállomány ezt lehetıvé teszi.5 

(3)  A külsı parlamenti tevékenységre kijelölt heteken kívüli küldöttségek számára a bizottság 
vagy küldöttség nyelvi profilja szerinti egy nyelvre történı tolmácsolást meg nem haladó, 
korlátozott nyelvi szolgáltatás biztosítható csak. 
 

Képviselıcsoportok: 
(4) Aktív tolmácsolást a képviselıcsoport tolmácsolási nyelvi profiljában megadott nyelvek 

legfeljebb 60%-án biztosítanak, összesen legfeljebb hét aktív nyelven. 
Passzív tolmácsolás biztosítható a képviselıcsoport tolmácsolási nyelvi profiljában 
megadott nyelveken, amennyiben az nem igényli a tolmácsfülkék és a tolmácsok számának 
növelését. 
Amennyiben a fogadó ország nyelve nem képezi részét a képviselıcsoport tolmácsolási 
nyelvi profiljában megadottaknak, ezen a nyelven is biztosítható aktív és passzív 
tolmácsolás. 
Kivételes körülmények esetén az Elnökség biztosíthatja az elsı és második bekezdésekben 
meghatározott szabályoktól történı eltérés lehetıségét. Ilyen esetben az Elnökség felkérheti 
a képviselıcsoportot az eltérés következtében felmerült költségekhez való hozzájárulásra. 

 
 

6. cikk 
Az üléseken való tolmácsolásra irányuló kérelmek ütemezése, koordinálása és feldolgozása 

 
(1) A Külsı és Belsı Politikák Fıigazgatóságai, valamint a képviselıcsoportok fıtitkárai 

legalább három hónappal elıre benyújtják az ülések elızetes menetrendjét a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság számára, ezáltal – a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatósággal együttmőködésben – biztosítva az ülések 
egyenletes eloszlását a munkahét rendelkezésre álló idıpontjai között. 
Ebben a menetrendben fel kell tüntetni az ülések idıpontját és helyszínét, valamint lehetıség 
szerint a tolmácsolásra kért nyelveket. 

 
(2) Egyrészrıl a Belsı és Külsı Politikák Fıigazgatóságainak ülésmenetrendekért felelıs 

egysége, másrészrıl a képviselıcsoportok fıtitkárai megteszik a felhasználóiktól származó 
kérelmek összehangolásához szükséges lépéseket. 

 
(3) A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság beérkezésük sorrendjében 

foglalkozik a tolmácsolás iránti kérelmekkel, valamint az ilyen kérelmekhez benyújtott 
módosításokkal, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott prioritási sorrend figyelembe 
vételével. 

 
(4) A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság gondoskodik a szükséges 

koordinációról azokban az esetekben, ha egy felhasználó olyan idıpontra vonatkozóan nyújt 
be tolmácsolással kísért ülés iránti kérelmet, amely rendes körülmények között egy másik 

                                                 
5 A felhasználónak kellıen megindokolt kérelmet kell benyújtania, amelynek alapján a Tolmácsolási és 

Konferenciaszervezési Fıigazgatóság szakvéleményt fogalmaz meg. 
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felhasználó számára van fenntartva. Az azonban az érintett felhasználó feladata, hogy 
szükség esetén megszerezze a politikai hatóságok hozzájárulását a parlamenti 
ülésmenetrendtıl való eltéréshez. 

 
(5) Amennyiben azonos prioritási szinthez tartozó, egyidejő kérelmeket nyújtanak be, illetıleg a 

8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésének a) pontjában említett vis maior 
esetén az ügyet a fıtitkárnak továbbítják elızetes engedélyezés végett, a felhasználó által 
beadott, kellıen megindokolt kérelem, valamint a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési 
Fıigazgatóság által megfogalmazott szakvélemény alapján.6 

 
 

7. cikk 
Ütemezési elvek 

 
(1) A plenáris üléshét kivételével és a rendelkezésre álló emberi erıforrások függvényében a 

párhuzamosan folyó, tolmácsolt ülések száma semmi esetre sem haladhatja meg a napi 16 
ülést.7 E globális korlátozáson túl az alábbi korlátok alkalmazandók: 
– legfeljebb 5 ülésen biztosítható legfeljebb 23 hivatalos nyelv lefedettsége (közülük egy, a 

plenáris ülés, valamennyi hivatalos nyelvvel); 
– további 4 ülésen biztosítható tolmácsolás legfeljebb 16 hivatalos nyelven;8  
– további 5 ülésen biztosítható tolmácsolás legfeljebb 12 hivatalos nyelven; továbbá 
– további 2 ülésen biztosítható tolmácsolás legfeljebb 6 hivatalos nyelven. 
Nem uniós nyelvek lefedettsége kizárólag akkor biztosítható, ha a szükséges erıforrások 
rendelkezésre állnak; az ilyen kérelmeket a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési 
Fıigazgatóság a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában szereplı eljárás szerint bírálja el. 
 

(2)  A bizottságoknak üléseiket a bizottsági ülésekre kijelölt heteken kell tartaniuk, az alábbi 
 lehetséges idıbeosztásokból választva: 

– „A” idısáv: hétfı ebédidıtıl kedd délutánig (maximum 3 félnap), és 
– „B” idısáv: szerda reggeltıl csütörtök délutánig (maximum 4 félnap). 
 A bizottsági ülésekre kijelölt hetek kedd és szerda délutánjain 5 idısáv háromoldalú 
egyeztetésekre, 11 idısáv pedig bizottsági ülésekre, illetve 12 bizottsági ülés esetén 4 idısáv 
háromoldalú egyeztetésekre van fenntartva. A küldöttségi üléseket fıszabály szerint a 
csütörtök délutáni idısávokban kell tartani. 
 

(3) Az ülések szokásos hossza félnaponta három és fél óra, kivéve a 2. cikk (1) bekezdésének a) 
és b) pontjában szereplı felhasználók üléseit. 
A szokásos idıtartamnál hosszabb ülések megtartásához szükség van a fıtitkár elızetes 
engedélyére, a felhasználó által beadott, kellıen megindokolt kérelem, valamint a 
Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság által megfogalmazott szakvélemény 
alapján. 
 

(4) Az ülések meghosszabbítására irányuló helyszíni kérelmek nem fogadhatók el. 
 

                                                 
6  A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság a kért idıponthoz közeli más szabad idıpontot javasolhat  

annak érdekében, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelıen jobban el lehessen osztani az üléseket. 
7   Napi két tolmácsolási idıpontot véve alapul. 
8 Amennyiben az erıforrások rendelkezésre állnak, ezen ülések nyelvi lefedettsége elızetes engedély nélkül 

kiterjeszthetı legfeljebb 18 hivatalos nyelvre. Nem uniós nyelvek lefedettsége kizárólag akkor biztosítható, ha a 
szükséges erıforrások rendelkezésre állnak.    
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8. cikk 

Az ülésen való tolmácsolásra és a nyelvi lefedettségre irányuló kérelmek benyújtására és 
lemondására vonatkozó határidık 

 
 
A munkahelyeken tartott ülések 
 
(1)  A munkahelyeken tartott ülésekre az alábbi határidık vonatkoznak:  
 
  a) Ülések megtartására irányuló kérelmek 
 
  Vis maior esetétıl eltekintve, 

– további ülésre,9 

  – valamely ülés elhalasztására, vagy 
  – a helyszín megváltoztatására  

irányuló kérelmeket legkésıbb három héttel a szóban forgó ülés napját megelızıen kell 
benyújtani.  

  Ezeket a kérelmeket a 6. cikkben megállapított eljárások szerint kezelik. 
 
  b) Nyelvi lefedettségre irányuló kérelmek 
 

A további hivatalos nyelv lefedésére vonatkozó kérelmeket legkésıbb a szóban forgó ülés 
tervezett idıpontja elıtt három héttel kell benyújtani. Miután ez a határidı letelt, a kérelem 
csak akkor engedélyezhetı, ha a szükséges erıforrások rendelkezésre állnak. 
Amennyiben egy további hivatalos nyelv lefedésére irányuló kérelem egy másik nyelv 
lemondásával jár, a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság tájékoztatja a 
felhasználót a nyelvek cseréjével járó többletköltségekrıl.  
 
A nem uniós nyelvre vonatkozó kérelmeket legkésıbb a szóban forgó ülés tervezett 
idıpontja elıtt négy héttel kell benyújtani. Miután ez a határidı letelt, a kérelem csak akkor 
engedélyezhetı, ha a szükséges erıforrások rendelkezésre állnak. 
 
A további nyelvek iránti kérelmek benyújtásának és a már benyújtott kérelmek 
megerısítésének végsı határideje (az erıforrások rendelkezésre állásának garanciája nélkül) 
az ülést megelızı hét csütörtökén déli 12.00 óra.   
 
 Miután ez a határidı letelt, ilyen kérelem nem engedélyezhetı, hacsak ugyanazon 
üléshelyszínen egy másik felhasználó úgy nem dönt, hogy nincs szüksége az adott nyelvet 
biztosító tolmács-munkacsoportra az azonos idıben tartott ülésén. 

 
  c) Lemondás 
 

A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóságot a lehetı leghamarabb, elvileg az 
ülés tervezett idıpontja elıtt három héttel, de minden esetben legkésıbb az ülést megelızı 

                                                 
9  A képviselıcsoportok üléseire vonatkozó igazgatási szabályok 5. cikkének (1) bekezdése alapján az üléshetek során a 

képviselıcsoportok rendelkezésére bocsátott tolmács-munkacsoportok részvételével zajló ülések nem számítanak 
további üléseknek. 
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hét csütörtökén déli 12.00 óráig tájékoztatni kell egy ülés vagy egy nyelv lemondásáról. A 
lemondás ideje szolgál alapul a felmerülı költségek kiszámításához, és a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság figyelembe veszi azt a 15. cikk szerinti jelentés 
elkészítésekor.  

 
 
A munkahelyeken kívül tartott ülések 

 
(2)  A munkahelyeken kívül tartott ülésekre az alábbi határidık vonatkoznak:  
  

a) Ülések megtartására irányuló kérelmek 
 
Vis maior esetétıl eltekintve,  
– további ülésre,10 
– valamely ülés elhalasztására, vagy  
– a helyszín megváltoztatására 
 irányuló kérelmeket legkésıbb hat héttel a szóban forgó ülés napját megelızıen kell 
benyújtani. 
Ezeket a kérelmeket a 6. cikkben megállapított eljárások szerint kezelik. 

 
  b) Nyelvi lefedettségre irányuló kérelmek 
 

Az 5. cikkre is figyelemmel a további nyelv lefedésére vonatkozó kérelmeket legkésıbb a 
szóban forgó ülés tervezett idıpontja elıtt hat héttel kell benyújtani. Miután ez a határidı 
letelt, a kérelem csak akkor engedélyezhetı, ha a szükséges erıforrások rendelkezésre 
állnak. 

 
Amennyiben egy további nyelv lefedésére irányuló kérelem egy másik nyelv lemondásával 
jár, a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság tájékoztatja a felhasználót a 
nyelvek cseréjével járó többletköltségekrıl.  

 
A további nyelvek iránti kérelmek benyújtásának és a már benyújtott kérelmek 
megerısítésének végsı határideje (az erıforrások rendelkezésre állásának garanciája nélkül) 
az ülést megelızı második hét csütörtökén déli 12.00 óra.  

 
Miután ez a határidı letelt, ilyen kérelem nem engedélyezhetı, hacsak ugyanazon 
üléshelyszínen egy másik felhasználó úgy nem dönt, hogy nincs szüksége az adott nyelvet 
biztosító tolmács-munkacsoportra az azonos idıben tartott ülésén. 

 
c) Lemondás 
 
A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóságot mindig a lehetı leghamarabb, 
elvileg az ülés tervezett idıpontja elıtt hat héttel, de minden esetben legkésıbb az ülést 
megelızı második hét csütörtökén déli 12.00 óráig tájékoztatni kell egy ülés vagy egy nyelv 
lemondásáról. A lemondás ideje szolgál alapul a felmerülı költségek kiszámításához, és a 

                                                 
10  A képviselıcsoportok üléseire vonatkozó igazgatási szabályok 5. cikkének (1) bekezdése alapján az üléshetek során 

a képviselıcsoportok rendelkezésére bocsátott tolmács-munkacsoportok részvételével zajló ülések nem számítanak 
további üléseknek. 
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Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság figyelembe veszi azt a 15. cikk 
szerinti jelentés elkészítésekor.  

 
 

II. RÉSZ 

JOGÁSZ-NYELVÉSZI VÉGLEGESÍTÉS ÉS FORDÍTÁS 
 
 

9 cikk 
A fordítási és jogász-nyelvészi szolgáltatásokra vonatkozó beterjesztés és elızetes tervezés 

 
(1) Valamennyi fordítási kérelmet a belsı számítógépes rendszeren keresztül kell benyújtani. 

Ezzel egyidejőleg a fordítandó dokumentum eredetijét a kérelmezı szolgálatnak fel kell 
helyeznie az „Epades” fájlrendszerre, az adott szolgálat számára kijelölt helyre, a megfelelı 
könyvtárba. A fordítási munka párhuzamosságainak elkerülése, illetve a fordítás 
koherenciája és minısége érdekében az eredeti szövegeknek a hatályos modellek és 
nyomdai követelmények szerint kell készülniük, nyelvi és szerkesztési szempontból 
megfelelı minıségben, a szükséges referenciákkal ellátva. 

 
(2) A bizottságok titkárságai, ideértve a tematikus osztályokat is, munkaprogramjuk alapján 

negyedévente tájékoztatják a fordítási és jogász-nyelvészi szolgálatokat a várható 
munkaterhelésrıl. Kiugróan hosszú szövegek és/vagy nagy számú várható módosítás esetén 
az érintett felek azonnal kiadnak egy korai figyelmeztetést. 

 
(3) A fordítási és jogász-nyelvészi szolgálatok ugyanígy azonnal korai figyelmeztetést adnak a 

bizottsági titkárságok és tematikus osztályok számára abban az esetben, ha várhatóan 
nehézséget okoz számukra a határidı betartása. 

 
 

10. cikk 
Határidık és fordítási idı 

 
(1) A parlamenti bizottságokban vagy küldöttségekben tárgyalandó szövegeket a bizottság vagy 

a küldöttség titkárságának az adott ülés elıtt legalább 10 munkanappal be kell nyújtania 
fordításra a belsı számítógépes rendszeren keresztül. 
Amennyiben a 10 munkanapos határidıt (amely a Jogalkotási Igazgatóság számára 
rendelkezésre álló 1 munkanapot is magában foglalja) betartották, a fordításokat az adott 
ülés elıtt legalább 2 munkanappal rendelkezésre bocsátják elektronikus formában. Ezt 
követıen a szövegek kinyomtathatók és az ülésen kioszthatók. 
 

(2) A parlamenti bizottságok által elfogadott végleges jelentések akkor tőzhetık az üléshét 
napirendjére, ha ezeket a Jogalkotási Igazgatóság legkésıbb az alábbi határidıkön belül 
beterjesztés céljából, illetve jogalkotási végleges jelentések, valamint az eljárási szabályzat 
módosításai esetében véglegesítés céljából továbbította: 
a) elsı olvasatbeli jogalkotási jelentések (COD) esetén az üléshét elıtt egy hónappal 
b) a konzultációs vagy egyetértési eljárás keretében elfogadott jogalkotási jelentések 

(CNS, NLE, APP) és a saját kezdeményezéső jelentések (INL, INI) esetében 
legkésıbb az adott plenáris üléshetet megelızı negyedik munkahét péntekéig; 

c) egyéb jelentések esetében az üléshetet megelızı harmadik munkahét péntekéig. 
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Amennyiben a határidıket betartották, a jelentések legkésıbb az üléshetet megelızı 
második hét péntekén déli 12.00 órakor valamennyi hivatalos nyelven a képviselıcsoportok 
rendelkezésére állnak. Az elsı olvasatbeli jogalkotási jelentések (COD) azonban a belsı 
számítógépes rendszeren történt benyújtásuktól számított 10 munkanapon belül 
rendelkezésre állnak. 
A végleges jelentéseket bizottsági elfogadásuk után a lehetı legrövidebb idın, elvileg 2 
munkanapon belül továbbítják a Jogalkotási Igazgatóságnak véglegesítés céljából. 
 

(3) Ha az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdésével összhangban rendes jogalkotási 
eljárás keretében sikerül megállapodásra jutni a Tanáccsal, az elfogadott szöveget a 
Parlament szolgálatai továbbítják fordításra, amely 10 munkanapos határidıvel készül el. 
Sürgıs esetekben rövidebb határidı is alkalmazható, figyelemmel az intézmények által 
elfogadott jogalkotási menetrendre. 
 

(4) A kérdések esetén az alábbi fordítási idıre van szükség: 
a) írásbeli választ igénylı kérdések: 5 munkanap; 
b) írásbeli választ igénylı, elsıbbséget élvezı kérdések: 3 munkanap; 
c) a kérdések órájára szánt kérdések: 1 munkanap. 
 

(5) Az elnök, a Parlament irányító szervei, az egyeztetıbizottság vagy a fıtitkár 
dokumentumain kívül valamennyi egyéb szövegre legalább 10 munkanapos fordítási idı 
vonatkozik. 

 
(6) Az (1) és (2) bekezdésben elıírt határidık alól az elnök adhat felmentést, amennyiben a 

szerzıdések által elıírt határidık miatt, illetve az Elnökök Értekezlete által meghatározott 
prioritások értelmében sürgıs szövegekrıl van szó, tekintettel az intézmények által 
elfogadott jogalkotási menetrendekre. 

 
(7) Az e cikkben elıírt határidıket az érintett bizottság titkárságával egyetértésben meg lehet 

hosszabbítani, amennyiben különösen hosszú szövegrıl vagy kivételesen sok módosításról 
van szó, illetve ha a szövegre a 14. cikk (2) bekezdése szerint eltérést engedélyeztek. 

 
(8) A plenáris ülésen tárgyalandó, a képviselıcsoportok által készített dokumentumok esetében 

a benyújtási határidıt az Elnökök Értekezlete határozza meg a napirendben. Ez a határidı 
rendszerint az üléshetet megelızı héten szerda 12.00 óra.  
Ezen határidı után semmilyen változtatás nem eszközölhetı a képviselıcsoport által 
benyújtott szövegen. 
Képviselıcsoport nevében benyújtott szövegeken benyújtásukkor szerepelnie kell az 
elıterjesztı képviselık legalább egyike aláírásának. 
 

(9) A képviselık kérhetik a plenáris ülések kivonatainak fordítását az általuk kiválasztott 
hivatalos nyelvekre. A képviselık évente személyenként 30 oldal ilyen fordítást kérhetnek. 
Ez a jogosultság szigorúan személyre szól, át nem ruházható, és azt a következı évre átvinni 
nem lehet. A kivonatok fordítási ideje elvben nyelvkombinációnként legalább 10 munkanap. 
Az intézmény más hivatalos testületei is kérhetik a szó szerinti jegyzıkönyv kivonatainak 
fordítását, különösen akkor, ha egy vagy több felszólalással kapcsolatosan intézkedéseket 
kell hozni. 
 

(10) Az elnök, a Parlament irányító szervei, az egyeztetıbizottság vagy a fıtitkár által benyújtott 
szövegeket, az eljárási szabályzat 154. cikkének (2) bekezdése értelmében sürgıs eljárás 
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keretében kezelt szövegeket, illetve a 105. és a 106. cikk értelmében lerövidített határidıvel 
vagy sürgısséggel kezelt szövegeket az erıforrások lehetıségei szerint a lehetı 
leggyorsabban kell lefordítani, figyelemmel a 13. cikkben meghatározott prioritásokra és a 
kért határidıre. 

 
 

11. cikk 
A jogász-nyelvészi véglegesítés prioritási sorrendje 

 
(1) A következı dokumentumtípusokat a Jogalkotási Igazgatóság a következı prioritási 

sorrendben véglegesíti: 
a) a Tanáccsal a rendes jogalkotási eljárás keretében kialakított megállapodások; 
b) parlamenti bizottságok jogalkotási jelentései és azok módosításai; 
c) parlamenti bizottságok jogalkotási jelentéstervezetei és azok módosításai; 
d) parlamenti bizottságok jogalkotási véleményei és azok módosításai; 
e)  parlamenti bizottságok jogalkotási véleménytervezetei és azok módosításai; 
A b) és e) pontban említett szövegek tekintetében csak azokat a szövegrészeket véglegesítik, 
amelyek késıbb a plenáris ülésen szavazásra kerülnek, a rövid indokolások és az 
indokolások kivételével. 
 

(2) A Jogalkotási Igazgatóság nyomon követi a parlamenti bizottságok munkáját, és felkérésre 
tanácsot és segítséget nyújt a képviselıknek és a bizottság titkárságának az (1) bekezdésben 
említett jogalkotási és parlamenti szövegek megszövegezésében. 

 
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szövegeken kívül a Jogalkotási Igazgatóság más szövegeket is 

véglegesíthet, amennyiben erıforrásai megengedik. 
 
 

12. cikk 
Véglegesítendı szövegek benyújtása és visszaküldése 

 
(1) A parlamenti bizottságoktól származó, jogász-nyelvészi véglegesítésre váró szövegeket az 

ITER-rendszeren keresztül kell benyújtani a Jogalkotási Igazgatósághoz, azok fordítása 
elıtt. 

 
(2) Az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott szövegek kivételével a 

Jogalkotási Igazgatóság elvben a szöveg beérkezése utáni egy munkanapon belül elvégzi a 
véglegesítést. 
A bizottságban elfogadott szövegekben a Jogalkotási Igazgatóság nem technikai jellegő 
módosításokat kizárólag a bizottság elnökének irányításával mőködı titkárság 
beleegyezésével tehet. 
A Jogalkotási Igazgatóság által véglegesített és módosított, valamint a parlamenti 
bizottságok titkársága által jóváhagyott szövegtervezet a fordítás és a további változatok 
létrehozása céljaira a bizottság vagy a szerzı által eredetileg benyújtott szöveg helyére lép. 
Az érintett bizottság titkárságának automatikusan megküldik a szöveg elektronikus 
másolatát („copy-back”). 
 

(3) Annak érdekében, hogy a Jogalkotási Igazgatóság képes legyen a véglegesítés elvégzésére 
egy munkanapon belül, a bizottsági titkárságok biztosítják, hogy a szöveg felelıséül kijelölt 
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személy (vagy az érintett titkárságon dolgozó helyettese) az adott idıben rendelkezésre 
álljon a felmerülı kérdések megválaszolására. 

 
(4) Az ebben a cikkben meghatározott határidı az érintett bizottság titkárságának 

beleegyezésével meghosszabbítható különösen hosszú szövegek, különösen nagy 
mennyiségő módosítás és különösen nagy munkaterhelés esetén, vagy olyan esetekben, 
amikor a körülmények megengedik a határidı meghosszabbítását. 

 
(5) Ha az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdésével összhangban rendes jogalkotási 

eljárás keretében sikerül megállapodásra jutni a Tanáccsal, a Jogalkotási Igazgatóság a 
Parlament és a Tanács fordítási szolgálatai fordításának beérkezése utáni hat héten belül 
elvégzi a véglegesítést a 2007. június 13-i, az együttdöntési eljárás gyakorlati 
vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat 40. pontjában, illetve a 2011. július 26-i, az 
EUMSZ 294. cikke (4) bekezdésének elsı olvasatbeli megállapodások esetében való 
végrehajtására vonatkozó adminisztratív gyakorlati intézkedésekben elıírtak szerint. 

 
(6) A 11. cikk (3) bekezdésében említett szövegek véglegesítésének határidejét a kérelmezı 

szolgálattal egyetértésben, egyénileg kell meghatározni. 
 

 

13. cikk 
Fordítási prioritási sorrend 

 
(1) A következı dokumentumtípusokat a Fordítási Fıigazgatóság a következı prioritási 

sorrendben fordítja le: 
a) plenáris ülésen szavazásra bocsátandó dokumentumok: 

-  az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott szövegek, 
- jogalkotási jelentések és azok módosításai, 
- nem jogalkotási jelentések és azok módosításai, 
- állásfoglalásra irányuló indítványok és azok módosításai; 

b) az Elnök, a Parlament irányító szervei, az egyeztetıbizottság és a fıtitkár számára 
készült dokumentumok; 

c) bizottságban megtárgyalandó dokumentumok, amelyeket azután a plenáris ülésen 
szavazásra bocsáthatnak: jelentéstervezetek, módosítások, véleménytervezetek, 
végleges vélemények, állásfoglalásra irányuló indítványtervezetek; 

d) egyéb, bizottságban megvitatandó dokumentumok: munkadokumentumok, 
összefoglalók. 

E dokumentumtípusok esetén a legmagasabb szintő minıségi normákat kell alkalmazni. 
 

(2) A fordítói szolgálatok az alábbi felhasználóknak is rendelkezésére állnak: 
a) parlamenti küldöttségek (a küldöttségek által kiválasztott két hivatalos nyelven); 
b) tematikus osztályok és kutatási szolgálatok; 
c) képviselıcsoportok (a parlamenti tevékenységgel közvetlenül összefüggı 

dokumentumok – mindegyik képviselıcsoport kérheti továbbá sürgıs 
dokumentumok fordítását képviselıcsoportonként heti legfeljebb 15 oldal 
terjedelemben); 

d) az Elnökség és az Elnökök Értekezlete által felhatalmazott egyéb hivatalos szervek; 
e) képviselık, különösen írásbeli kérdések és egyéb, a parlamenti tevékenységhez 

közvetlenül kapcsolódó dokumentumok esetén; 
f) a Parlament Fıtitkársága adminisztratív és kommunikációs igények esetén. 
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(3) A Parlament fordítási szolgáltatást biztosít továbbá (a Cotonoui Megállapodáshoz csatolt 

elsı jegyzıkönyvvel összhangban) az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyőlés, (a hatályban 
lévı szabályokkal összhangban) az Euromediterrán Parlamenti Közgyőlés és az Euro–Latin-
Amerikai Parlamenti Közgyőlés, illetve (a 2006. március 15-i együttmőködési 
keretmegállapodással összhangban) az Európai Ombudsman számára. 

 
(4) A Parlament ezen túlmenıen a 2014. február 5-i együttmőködési megállapodás értelmében 

fordítási szolgáltatást biztosíthat a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság számára is. 

 

 
14. cikk 

A fordításra benyújtott szövegek terjedelme 
 
(1) A fordításra benyújtott szövegek terjedelmére a következı korlátozások vonatkoznak: 
 

a) Indokolások és elıkészítı  7 oldal nem jogalkotási jelentések esetében 
  munkadokumentumok:  6 oldal jogalkotási jelentések  esetében 
      3 oldal jogalkotási vélemények esetében 
 
b) Állásfoglalási indítványtervezetek: 4 oldal, preambulumbekezdésekkel együtt, 
      de bevezetı hivatkozások nélkül 
 
c) Nem jogalkotási vélemények 
    javaslatai:    1 oldal 
 
d) Módosítások indokolása:  500 karakter 
 
e) Összefoglalók:   5 oldal 
 
Egy oldalnak egy 1500 karakterbıl álló szövegegység tekintendı (nem számítva a 
szóközöket). 

 
(2) A parlamenti bizottságok elıadójuk számára eltéréseket engedélyezhetnek az (1) bekezdésben 

megállapított korlátozásoktól, feltéve, hogy azok nem haladják meg az évi 45 oldalnyi 
tartalékkeretet. Az eltérésrıl elıre tájékoztatni kell a Bizottsági Elnökök Értekezletét, hogy 
megállapíthassák, hogy ez összeegyeztethetı-e a megszabott éves tartalékkeret 
mennyiségével. Amennyiben a bizottság kimerítette éves tartalékkeretét, minden további 
eltéréshez az Elnökség engedélye szükséges. 

 
 

RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

15. cikk 
A felhasználók felelısségének tudatosítása 
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(1) A tolmács- és fordítószolgálatok hathavonta tájékoztatják a felhasználókat a nyelvi 
szolgáltatásokért folyamodó kérelmeik folytán felmerült költségekrıl, valamint arról, hogy 
milyen arányban tartották be a kódex rendelkezéseit. 

 
(2) Minden ülés végén a tolmács-munkacsoportok vezetıi az adott ülés titkárságával 

egyetértésben elkészítik a kérelmezett, de az ülés során igénybe nem vett tolmácsolási 
szolgáltatások listáját a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság fıigazgatója 
számára. Ennek a listának a másolatát eljuttatják az érintett ülés titkárságára is. Az ülés 
titkársága feljegyzi az ülés tényleges lezárásának idıpontját, és errıl azonnal értesíti a 
Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóságot. 

 
(3) A tolmács- és fordítószolgálatok ezen túlmenıen jelentést készítenek az Elnökség számára a 

nyelvi szolgáltatások igénybevételérıl. E jelentésnek tartalmaznia kell a felhasználók által 
beadott kérelmek kapcsán nyújtott nyelvi szolgáltatások elemzését, illetve az e 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeket. 

 
 

16. cikk 
A bıvítéseket követı átmeneti intézkedések 

 
Amíg az erıforrások elegendıek ahhoz, hogy teljes szolgáltatás nyújtását tegyék lehetıvé valamely 
új nyelven, addig a tolmácsolási és fordítási erıforrások allokációjára vonatkozó átmeneti 
intézkedések foganatosíthatók, figyelemmel a rendelkezésre álló erıforrásokra. 
 
 

17. cikk 
Hatálybalépés 

 
Ez a határozat módosított formájában 2014. július 1-jén lép hatályba, és felváltja a 2008. november 
17-i magatartási kódexet. 
 


