
5.2.1. 

DV\762953ET.doc  PE 413.599/BUR 

MITMEKEELSUSE EESKIRI 
VASTU VÕETUD JUHATUSE POOLT  

 
17. NOVEMBRIL 20081 

 
 
Juhatus, 
 
– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikleid 21, 290 ja 314; 
 
– võttes arvesse nõukogu määrust nr 1/1958, millega määratakse kindlaks Euroopa 

Majandusühenduses kasutatavad keeled ning mida on muudetud hilisemate 
ühinemisaktidega ja nõukogu määrustega nr 930/20042 ja 920/20053;  

 
– võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorda, eelkõige artikli 41 lõiget 5, artikli 57 lõiget 

1, artikli 134 lõiget 2, artikleid 136, 138, 139 ja artikli 150 lõiget 6; 
 
– võttes arvesse 16. oktoobri 2003. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet parema 

õigusloome kohta4; 
 
– võttes arvesse oma 3. septembri 2001. aasta, 11. septembri 2002. aasta, 2. juuli 2003. aasta 

ja 19. aprilli 2004. aasta otsuseid Euroopa Parlamendi Euroopa Liidu laienemiseks 
ettevalmistamise mitmeaastase kava kohta; 

 
– võttes arvesse oma 11. märtsi 2003. aasta otsust „Raising the game” seadusandliku abi 

osutamise kohta Euroopa Parlamendile ja selle liikmetele; 
 
– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 5. septembri 2006. aasta5 ja 10. juuli 2007. aasta6 

resolutsioone; 
 
– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta otsust Euroopa Parlamendi 

kodukorra artikli 173 (istungi stenogramm) muutmise kohta ning kodukorda artikli 173 a 
(istungi audiovisuaalne salvestis) lisamise kohta7; 

 
– võttes arvesse 15. märtsil 2006. aastal Euroopa Ombudsmaniga sõlmitud koostöö 

raamkokkulepet; 
 
– võttes arvesse esimeeste konverentsi arvamust; 
 
                                                 
1 Eeskirjaga tühistatakse ja asendatakse 4. septembri 2006. aasta eeskiri.  
2 Nõukogu 1. mai 2004. aasta määrus (EÜ) nr 930/2004, mis käsitleb ajutisi erandmeetmeid, mis on seotud Euroopa 

Liidu institutsioonide õigusaktide koostamisega malta keeles. 
3 Nõukogu 13. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 920/2005, millega muudetakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, 

millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, 
millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled, ning millega kehtestatakse 
nendest määrustest ajutised erandmeetmed. 

4 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1. 
5 ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 67. 
6 ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 121. 
7 ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 409. 
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– võttes arvesse komisjonide esimeeste konverentsi arvamust; 
 
– võttes arvesse delegatsioonide juhtide konverentsi arvamust, 
 
ning arvestades, et: 
 
(1) vastavalt mitmeaastasele kavale võimaldab vaid „täielik tasakaalustatud mitmekeelsus” 

hoida mitmekeelsusega kaasnevaid kulusid eelarves mõistlikul tasemel ning tagada võrdsed 
õigused nii parlamendiliikmetele kui ka kodanikele; 

 
(2) Euroopa Parlament väljendas 14. mai 2003. aasta resolutsioonis 2004. aasta eelarvestuse 

kohta oma kavatsust „tasakaalustatud mitmekeelsuse” kontseptsiooni edasi arendada ning 
kutsus juhatust üles esitama konkreetseid ettepanekuid vahendite tõhusama kasutamise 
kohta, säilitades samas keeltevahelise võrdsuse; 1. juuni 2006. aasta resolutsioonis 2007. 
aasta esialgse eelarvestuse kohta märkis Euroopa Parlament, et mitmekeelsus on 
institutsiooni ja parlamendiliikmete jaoks vältimatu, kuid tunnistas samas hiiglasliku 
kirjaliku ja suulise tõlke teenistuse ülalpidamisega kaasnevaid suuri kulusid; 5. septembri 
2006. aasta ja 10. juuli 2007. aasta resolutsioonides oli parlament seisukohal, et 
mitmekeelsus võimaldab kodanikel teostada oma demokraatliku kontrolli õigust ja 
keeleteenused aitavad ELi institutsioonidel jääda avatuks ja läbipaistvaks, ning väljendas 
rahulolu keeleteenuste kõrge kvaliteediga; 

 
(3) parlamendi koostatud dokumendid peaksid olema võimalikult kõrge kvaliteediga; erilist 

tähelepanu tuleb vastavalt institutsioonidevahelisele kokkuleppele parema õigusloome kohta 
kvaliteedile pöörata siis, kui parlament tegutseb kaasõigusloojana; 

 
(4) parlamendi keeleteenuste kõrge kvaliteedi säilitamiseks, mis on hädavajalik selleks, et 

tagada parlamendiliikmete õigus väljendada end oma valitud keeles, peavad kõik 
keeleteenuste kasutajad täpselt järgima käesolevas eeskirjad sätestatud kohustusi; 

 
(5) pikas perspektiivis sõltub täieliku mitmekeelsuse rakendamine sellest, kas keeleteenuste 

kasutajad on täielikult teadlikud nende osutamise kuludest ja sellest tulenevalt oma 
vastutusest kasutada neid parimal võimalikul viisil; 

 
(6) laienemisjärgsel üleminekuperioodil, kui nõudlust keeleteenuste järgi ei suudeta täielikult 

täita, tuleb nende teenuste pakkumisel kohaldada erimeetmeid, 
 
 

VÕTAB VASTU JÄRGMISE EESKIRJA: 
 
 
Artikkel 1 – Üldsätted 
 
1. Parlamendiliikmete keelelised õigused on sätestatud Euroopa Parlamendi kodukorras. Need 

õigused tagatakse kooskõlas täieliku tasakaalustatud mitmekeelsuse põhimõtetega. 
Käesolevas eeskirjas sätestatakse rakenduskord, eelkõige prioriteedid, mida tuleb järgida, 
kui olemasolev tõlkevõimsus ei võimalda katta kõiki vajadusi. 

 
2. Euroopa Parlamendi tõlketeenuseid korraldatakse vastavalt täieliku tasakaalustatud 

mitmekeelsuse põhimõtetele. Seega arvestatakse täiel määral Euroopa Parlamendi 
kodukorrast tulenevat parlamendiliikmete õigust kasutada parlamendis nende poolt valitud 
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ELi ametlikku keelt. Mitmekeelsuse põhimõtete tagamiseks vajalike tõlketeenuste 
korraldamine põhineb kasutajate reaalsetel vajadustel, kasutajate vastutustunde 
suurendamisel ning tõlketaotluste paremal planeerimisel. 

 
3. Esimeeste konverentsile esitatavas osaistungjärkude ajakava projektis arvestatakse 

võimalikult suurel määral täieliku tasakaalustatud mitmekeelsuse põhimõtte rakendamisest 
tulenevate piirangutega, mis puudutavad institutsiooni ametlike organite tööd. 

 
4. Suulise ja kirjaliku tõlke teenused on ette nähtud artiklites 2 ja 13 loetletud kasutajate ning 

dokumendikategooriate vajadusteks. Teenuseid ei saa kasutada parlamendiliikmete 
isiklikeks vajadusteks või institutsiooniväliste organite tarbeks, välja arvatud juhul, kui 
juhatus on andnud selleks selgesõnalise ja erakorralise loa. 
Tekstide kontrollimine on ette nähtud ainult artiklis 11 loetletud dokumendikategooriate 
puhul. 

 
5. Tõlketeenuste korraldamine tugineb kasutajate ja keeleteenistuste teabevahetusele. 

Kasutajad määratlevad oma keelelised vajadused ja ajakohastavad neid, kasutades nn suulise 
tõlke keeleprofiili ja kord kvartalis koostatavat kirjaliku tõlke vajaduste prognoosi, mille 
eesmärk on aidata kaasa keeleliste ressursside haldamisele keskpikas ja pikas perspektiivis. 
Kasutajad teavitavad keeleteenistusi oma tegelikest vajadustest, pidades kinni käesolevas 
eeskirjas sätestatud tähtaegadest. Keeleteenistused teavitavad kasutajaid võimalikest 
ebapiisavatest ressurssidest. 

 
6. Kasutaja ülesanne on määrata kindlaks oma keelelised vajadused ning keeleteenistuse 

ülesanne on tegeleda teenuse osutamise korraldusliku poole ja vastavate otsustega. 
 
7. Fraktsioonide koosolekute korraldamine on sätestatud fraktsioonide koosolekute 

korraldamise eeskirjas. Kui tõlkevõimsus ei võimalda katta fraktsioonide kõiki vajadusi, 
rakendatakse käesoleva eeskirja sätteid. 

 
 

SUULINE TÕLGE 
 
 
Artikkel 2 – Prioriteetide järjestus 
 
1. Suuline tõlge tagatakse kasutajatele järgmises tähtsuse järjekorras: 
 
 a. täiskogu istungid; 
 b. prioriteetsed poliitilised koosolekud, nt presidendi korraldatud koosolekud, 

parlamendi juhtorganite koosolekud (vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra I osa 
3. peatükis sätestatule) ning lepituskomitee koosolekud; 

 c. parlamendikomisjonid; 
  parlamendi delegatsioonid (parlamendikomisjonide ja delegatsioonide koosolekuteks 

ette nähtud perioodidel on parlamendikomisjonidel ja delegatsioonidel prioriteet 
kõikide teiste kasutajate ees, välja arvatud punktides a ja b nimetatud kasutajad); 
 fraktsioonid (osaistungjärkude ajal ja fraktsioonide koosolekuteks ette nähtud 
perioodidel on fraktsioonidel prioriteet kõikide teiste kasutajate ees, välja arvatud 
punktides a ja b nimetatud kasutajad); 

 d. pressikonverentsid, institutsiooni meediateavitusmeetmed, kaasa arvatud seminarid; 
muud institutsiooni teavitusüritused; 
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 e. muud juhatuse ja esimeeste konverentsi poolt autoriseeritud ametlikud organid; 
 f. teatavad administratiivsed toimingud (konkursid, seminarid, personali üldkoosolekud 

jne). 
 

Suuline tõlge on põhimõtteliselt ette nähtud parlamendi organite koosolekute jaoks. Seetõttu 
on halduskoosolekutel võimalik tagada suuline tõlge ainult peasekretäri eelneval loal. Loa 
andmisel võetakse aluseks kasutaja nõuetekohaselt põhjendatud taotlus ning olemasolevaid 
ressursse käsitlev tehniline arvamus, mille on koostanud suulise tõlke ja konverentside 
peadirektoraat eesmärgiga leida koosoleku jaoks ajavahemik, kui ei toimu arvukalt 
parlamendi koosolekuid. 

 
2. Euroopa Parlament osutab suulise tõlke teenust ka AKV-ELi parlamentaarsele 

ühisassambleele (vastavalt Cotonou lepingu 1. protokollile) ning Euroopa – Vahemere 
piirkonna parlamentaarsele assambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele 
assambleele ja parlamentaarsetele ühiskohtumistele (vastavalt kehtivatele eeskirjadele), 
samuti Euroopa Ombudsmanile (vastavalt 15. märtsi 2006. aasta koostöö 
raamkokkuleppele). 

 
3. Lisaks võib parlament osutada suulise tõlke teenuseid teistele Euroopa institutsioonidele 

(institutsioonidevahelise koostöö raames). 
 
 
Artikkel 3 – Suulise tõlke korraldamine 
 
Kõikidele artikli 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kasutajatele tagab suulise tõlke ainult suulise tõlke ja 
konverentside peadirektoraat. 
 
Sünkroontõlke tagamisel kasutatakse segasüsteemi, mis võimaldab kasutada kõiki üldtunnustatud 
tõlke korraldamise viise, lähtudes tegelikest vajadustest ja vabade tõlkide olemasolust8. 
 
 
Artikkel 4 – Keeltekasutuse parlamendi töökohtades toimuvatel koosolekutel 
 
1. Kasutaja koostab parlamendi töökohas toimuva koosoleku ettevalmistamisel (välja arvatud 

täiskogu istungid) suulise tõlke keeleprofiili, mis põhineb asjaomasesse organisse kuuluvate 
parlamendiliikmete tegelikel vajadustel, ning ajakohastab seda. Profiili täitmine kuulub 
organi juhataja nõusolekul organi sekretariaadi kohustuste hulka. Keeleprofiili 
ajakohastatakse regulaarselt, et võtta arvesse taotletud ja tegelikult kasutatud keeli. Seda 
tehakse suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadi ning parlamendiorgani sekretariaadi 
vahelise kokkuleppega artiklis 15 osutatud aruannete alusel. 

 
2. Koosolekutel kasutatakse passiivseid ja aktiivseid keeli vastavalt suulise tõlke 

keeleprofiilile. Kui parlamendiliikmete ja ametlike külaliste kohta koostatud 
osalemisprognoosi tulemusena selgub, et mõne keele kasutamine ei ole vajalik, teavitab 
organi sekretariaat sellest suulise tõlke ja konverentside peadirektoraati. 

 
 

                                                 
8 Parlamendi käimasoleva ametiaja lõpus toimub üldine hindamine. Hinnang, mis võtab arvesse tehnoloogia arengut, 

hõlmab suulise tõlke korraldamise süsteemi ning kaugtõlke võimalusi. 
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Artikkel 5 – Keeltekasutuse väljaspool parlamendi töökohti toimuvatel koosolekutel 
 
1. Parlamendikomisjonid ja parlamendi delegatsioonid  

 Keeltekasutus määratakse kindlaks vastavalt kodukorra artikli 138 lõigetele 3 ja 4 ning 
parlamendiliikmed peavad koosolekul osalemist kinnitama neljapäevaks kaks nädalat enne 
kõnealust koosolekut.  Aktiivne tõlge tagatakse kuni viide parlamendikomisjoni või 
delegatsiooni keeleprofiilis märgitud keelde. 
Passiivne tõlge parlamendikomisjoni või delegatsiooni keeleprofiilis märgitud keeltest 
võidakse tagada juhul, kui sellega ei kaasne tõlkekabiinide ja/või tõlkide arvu suurenemist. 
Erandjuhtudel võib juhatus anda loa suuliseks tõlkeks enamas kui viies keeles, kui seda 
võimaldab eelarvevahendite ja vabade tõlkide olemasolu9. 

 
2. Fraktsioonid  

Aktiivne suuline tõlge tagatakse kuni 60% fraktsiooni suulise tõlke keeleprofiilis märgitud 
keeltesse, kuid mitte rohkem kui seitsmesse keelde. 
Passiivne suuline tõlge fraktsioonis esindatud keeltesse võidakse tagada juhul, kui sellega ei 
kaasne tõlkekabiinide ja/või tõlkijate arvu suurenemist. 
Kui vastuvõtva riigi keel ei kuulu fraktsiooni suulise tõlke keeleprofiilis märgitud keelte 
hulka, võib täiendavalt tagada aktiivse ja passiivse suulise tõlke ka nimetatud keelde. 
Erandjuhtudel võib juhatus teha erandi esimeses ja teises lõigus sätestatud eeskirjadest. 
Sellisel juhul võib juhatus paluda, et fraktsioon osaleks erandi võimaldamisest tingitud 
kulude katmisel. 

 
 
Artikkel 6 –  Suulise tõlkega koosolekute taotluste planeerimine, koordineerimine ja 
menetlemine 
 
1. Sisepoliitika peadirektoraat, välispoliitika peadirektoraat ning fraktsioonide peasekretärid 

esitavad suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadile koosolekute esialgse ajakava 
hiljemalt kolm kuud ette, tagades koostöös suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadiga 
koosolekute ühtlase hajutamise üle kogu töönädala. 
Ajakava sisaldab koosolekute toimumise kellaaegu ja toimumiskohti ning võimaluste piires 
ka taotletavate keelte loetelu. 

 
2. Sisepoliitika ja välispoliitika peadirektoraatide ajakava üksus ning fraktsioonide 

peasekretärid võtavad vajalikke meetmeid, et koordineerida oma kasutajate esitatud taotlusi. 
 
3. Suulise tõlke ja konverentside peadirektoraat vaatab taotlused ja taotluste muudatused läbi 

nende laekumise järjekorras, võttes arvesse artikli 2 lõikes 1 sätestatud prioriteete. 
 
4. Kui kasutaja esitab taotluse suulise tõlkega koosoleku korraldamiseks ajavahemikus, mis on 

tavaliselt ette nähtud mõnele teisele kasutajale, tagab suulise tõlke ja konverentside 
peadirektoraat vajaliku koordineerimise. Kasutaja peab sellisel juhul vajaduse korral 
taotlema poliitilistelt organitelt nõusolekut erandkorras muudatuse tegemiseks parlamendi 
koosolekute ajakavas. 

 
5. Mitme üheaegselt toimuva võrdse tähtsusega koosoleku tõlke taotluse või artikli 8 lõike 1 

punktis a ja lõike 2 punktis a nimetatud vääramatu jõu korral esitatakse küsimus 

                                                 
9 Kasutajad peaksid esitama nõuetekohaselt põhjendatud taotluse, mille põhjal suulise tõlke ja konverentside 

peadirektoraat koostab tehnilise arvamuse. 
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peasekretärile eelneva loa saamiseks. Loa andmisel võetakse aluseks kasutaja 
nõuetekohaselt põhjendatud taotlus ning suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadi 
koostatud tehniline arvamus10. 

 
 
Artikkel 7 – Planeerimise põhimõtted 
 
1. Eeldusel, et on olemas vajalik arv tõlke ja koosolekud on standardpikkusega, võib 

üheaegselt toimuda maksimaalselt 18 suulise tõlkega koosolekut, kaasa arvatud väljaspool 
parlamendi töökohti toimuvad koosolekud11. Selle ülempiiri raames kehtivad järgmised 
piirangud: 
– kuni 5 koosolekul võib olla kaetud 21 ametlikku keelt (nendest ühel – täiskogu istungil – 

võivad olla kaetud kõik ametlikud keeled); 
– veel 4 koosolekul võib olla kaetud kuni 16 ametlikku keelt12;  
– veel 5 koosolekul võib olla kaetud kuni 12 ametlikku keelt ja 
– veel 4 koosolekul võib olla kaetud kuni 6 ametlikku keelt. 
Muude kui ELi keelte katmine tagatakse ainult juhul, kui on olemas vajalikud ressursid. 
Taotlusi menetleb suulise tõlke ja konverentside peadirektoraat artikli 8 lõike 1 punktis b 
sätestatud korras. 
Kui üheaegselt toimub 18 koosolekut, on iga täiendava koosoleku toimumiseks vajalik 
peasekretäri eelnev luba, mis antakse kasutaja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse ning 
suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadi tehnilise arvamuse põhjal. 
 

2. Koosoleku standardpikkus on kolm ja pool tundi poole päeva kohta, välja arvatud artikli 2 
lõike 1 punktides a ja b nimetatud kasutajate koosolekud. 
Standardpikkust ületava koosoleku toimumiseks on vajalik peasekretäri eelnev luba, mis 
antakse kasutaja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse ning suulise tõlke ja konverentside 
peadirektoraadi tehnilise arvamuse põhjal. 
 

3. Kohapeal esitatud koosolekute pikendamise taotlusi ei saa rahuldada. 
 

 
Artikkel 8 – Suulise tõlkega koosolekute ja keelte katmise taotluste esitamise ja tühistamise 

tähtajad 
 
1.  Parlamendi töökohtades toimuvad koosolekud 
 
a. Koosolekute taotlused 
Välja arvatud juhul, kui tegemist on vääramatu jõuga, tuleb 
–  täiendava koosoleku13, 
–   koosoleku edasilükkamise või 
–   koosoleku toimumiskoha muutmise  
taotlus esitada hiljemalt kolm nädalat enne koosoleku kavandatud toimumiskuupäeva.  
Taotlused vaadatakse läbi artiklis 6 sätestatud korra kohaselt. 
                                                 
10 Suulise tõlke ja konverentside peadirektoraat võib pakkuda teisi võimalikke aegu, mis on soovitud aja lähedal, et 

kindlustada koosolekute parem hajutamine vastavalt artikli 6 lõikele 1. 
11 Aluseks võetakse kaks ajavahemikku päevas. 
12 Vabade tõlkide olemasolu korral võib nendel koosolekutel kaetud keelte arvu suurendada kuni 18 ametliku keeleni 

ilma selleks eelnevalt luba taotlemata.    
13 Fraktsioonide koosolekute korraldamise eeskirja artikli 5 lõike 1 alusel ei loeta täiendavateks koosolekuteks 

osaistungjärkude ajal fraktsioonide käsutusse antud tõlkide meeskondade kaetavaid koosolekuid. 
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b. Keelte katmise taotlused 
Täiendava ametliku keele katmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kolm nädalat enne kõnealuse 
koosoleku kavandatud toimumiskuupäeva. Pärast tähtaja möödumist rahuldatakse taotlus ainult 
vajalike ressursside olemasolu korral. 
Kui täiendava ametliku keele katmise taotlus tähendab mõne teise keele tühistamist, teavitab suulise 
tõlke ja konverentside peadirektoraat kasutajat võimalikest lisakuludest, mis on tingitud ühe keele 
asendamisest teisega.  
Muu kui ELi keele katmise taotlus tuleb esitada hiljemalt neli nädalat enne kõnealuse koosoleku 
kavandatud toimumiskuupäeva. Pärast tähtaja möödumist rahuldatakse taotlus ainult vajalike 
ressursside olemasolu korral. 
Viimane tähtaeg täiendava keele katmise taotluse esitamiseks (ilma et oleks tagatud vajalikud 
ressursid) ja juba esitatud taotluste kinnitamiseks on kõnealuse koosoleku toimumisele eelneva 
nädala neljapäeva keskpäev.   
Pärast tähtaja möödumist selliseid taotlusi ei rahuldata, välja arvatud juhul, kui mõni teine kasutaja 
otsustab loobuda vastava keele tõlkide meeskonna kasutamisest samas kohas ja samas 
ajavahemikus. 
 
c. Tühistamine 

Suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadile tuleb alati teatada koosoleku või tõlkekeele 
tühistamisest võimalikult kiiresti: üldiselt vähemalt kolm nädalat enne koosoleku kavandatud 
toimumiskuupäeva ja igal juhul hiljemalt koosoleku toimumisele eelneva nädala neljapäeva 
keskpäevaks. Tühistamise aeg võetakse aluseks võimalike tekkinud kulude arvutamisel, mida 
suulise tõlke ja konverentside peadirektoraat võtab arvesse aruande koostamisel vastavalt artiklile 
15.  
 
2. Väljaspool parlamendi töökohta toimuvad koosolekud 

 
a. Koosolekute taotlused 
Välja arvatud juhul, kui tegemist on vääramatu jõuga, tuleb  
täiendava koosoleku14, 
– koosoleku edasilükkamise või  
– koosoleku toimumiskoha muutmise 
taotlus esitada hiljemalt kuus nädalat enne koosoleku kavandatud toimumiskuupäeva. 
Taotlused vaadatakse läbi artiklis 6 sätestatud korra kohaselt. 
 
b. Keelte katmise taotlused 
Täiendava keele katmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kuus nädalat enne kõnealuse koosoleku 
kavandatud toimumiskuupäeva. Pärast tähtaja möödumist rahuldatakse taotlus ainult vajalike 
ressursside olemasolu korral. 
 
Kui täiendava keele kasutamise taotlus tähendab mõne teise keele tühistamist, teavitab suulise tõlke 
ja konverentside peadirektoraat kasutajat võimalikest lisakuludest, mis on tingitud ühe keele 
asendamisest teisega.  
Viimane tähtaeg täiendava keele katmise taotluse esitamiseks (ilma et oleks tagatud vajalikud 
ressursid) ja juba esitatud taotluste kinnitamiseks on neljapäeva keskpäev kaks nädalat enne 
kõnealuse koosoleku toimumist.  
 

                                                 
14 Fraktsioonide koosolekute korraldamise eeskirja artikli 5 lõike 1 alusel ei loeta täiendavateks koosolekuteks 

osaistungjärkude ajal fraktsioonide käsutusse antud tõlkide meeskondade kaetud koosolekuid. 
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Pärast tähtaja möödumist selliseid taotlusi ei rahuldata, välja arvatud juhul, kui mõni teine kasutaja 
otsustab loobuda vastava keele tõlkide meeskonna kasutamisest samas kohas ja samas 
ajavahemikus. 
 
c. Tühistamine 
Suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadile tuleb alati teatada koosoleku või tõlkekeele 
tühistamisest võimalikult kiiresti: üldiselt vähemalt kuus nädalat enne koosoleku kavandatud 
toimumiskuupäeva ja igal juhul hiljemalt neljapäeva keskpäevaks kaks nädalat enne koosoleku 
toimumist. Tühistamise aeg võetakse aluseks võimalike tekkinud kulude arvutamisel, mida suulise 
tõlke ja konverentside peadirektoraat võtab arvesse aruande koostamisel vastavalt artiklile 15.  
 
 
 

DOKUMENTIDE LIIKUMINE 
1. OSA – HALDUSMENETLUS 

 
 

Artikkel 9 – Dokumentide esitamine ja eelplaneerimine 
 
1. Kõik kirjaliku tõlke taotlused esitatakse parlamendisisese arvutisüsteemi kaudu. 

Samaaegselt salvestab taotluse esitanud teenistus tõlkimist vajava originaalteksti 
failisüsteemi Epades vastavale serverile selleks ettenähtud kataloogi. Originaaltekstis 
järgitakse kehtivaid mudeleid ja märgistamisnõudeid. Tekst peab vastama keelelistele ja 
teksti koostamise nõuetele ning sellele tuleb lisada kõik vajalikud viited alusdokumentidele, 
et vältida tõlketöö dubleerimist ning tagada tõlgitud teksti ühtsus ja kvaliteet. 

 
2. Parlamendikomisjonide sekretariaadid ja poliitikaosakonnad teavitavad oma töökava alusel 

kord kvartalis kirjaliku tõlke ja jurist-lingvistide teenistusi oodatavast töökoormusest. Kui 
tegemist on erakordselt pikkade tekstidega ja/või on oodata erakordselt suurt hulka 
muudatusettepanekuid, antakse kõikidele asjaosalistele viivitamatult varajane hoiatus. 

 
3. Kirjaliku tõlke ja jurist-lingvistide teenistused annavad samuti varajase hoiatuse 

parlamendikomisjonide sekretariaatidele ja poliitikaosakondadele, kui on oodata raskusi 
nõutud tähtajast kinnipidamisega. 

 
 
Artikkel 10 – Tähtajad ja tõlke teostamise ajad  
 
1. Parlamendikomisjonide või delegatsioonide sekretariaadid esitavad parlamendikomisjonides 

või delegatsioonides läbivaadatavad tekstid parlamendisisese arvutisüsteemi kaudu hiljemalt 
10 tööpäeva enne asjaomast koosolekut. 
Kui 10 tööpäeva (sealhulgas 1 tööpäev õigusaktide direktoraadi jaoks) nõudest on kinni 
peetud, antakse tõlgitud tekstid kasutaja käsutusse elektroonilisel kujul hiljemalt 2 tööpäeva 
enne koosolekut. Seejärel tekstid trükitakse ja jagatakse koosoleku ajal laiali. 
 

2. Parlamendikomisjonides vastu võetud lõplikke raporteid saab võtta osaistungjärgu 
päevakorda, kui need edastatakse õigusaktide direktoraadile kontrollimiseks ja järgnevaks 
esitamiseks hiljemalt 
a. üks kuu enne asjaomast osaistungjärku esimese lugemise õigusloomega seotud 

raportite (COD) puhul; 
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b. reedel neli töönädalat enne asjaomase osaistungjärgu algust nõuandemenetluse 
raames vastuvõetavate õigusloomega seotud raportite (CNS) puhul ja algatusraportite 
(INI) puhul; 

c. reedel kolm töönädalat enne asjaomase osaistungjärgu algust muude raportite puhul. 
Kui nendest tähtaegadest on kinni peetud, antakse raportid fraktsioonide käsutusse kõikides 
ametlikes keeltes reede keskpäevaks kaks nädalat enne osaistungjärku. Esimese lugemise 
õigusloomega seotud raportid (COD) antakse kasutajate käsutusse 10 tööpäeva jooksul 
alates nende esitamisest parlamendisisese arvutisüsteemi kaudu. 
Lõplikud raportid esitatakse õigusaktide direktoraadile kontrollimiseks nii pea kui võimalik 
pärast nende vastuvõtmist parlamendikomisjonis ja üldjuhul hiljemalt 2 tööpäeva pärast 
nende vastuvõtmist. 
 

3. Küsimuste puhul on nõutavad järgmised tõlke teostamise ajad: 
Küsimused kirjaliku vastuse saamiseks: 5 tööpäeva; 
Prioriteetsed küsimused kirjaliku vastuse saamiseks: 3 tööpäeva; 
Infotunni küsimused: 1 tööpäev. 
 

4. Kõikide muude tekstide puhul, välja arvatud presidendi, parlamendi juhtorganite, 
lepituskomiteede või peasekretäri dokumendid, kohaldatakse üldist vähemalt 10-päevast 
tõlke teostamise aega. 

 
5. President võib teha erandi lõigetes 1 ja 2 osutatud tähtaegadest tekstide puhul, mis on 

kiireloomulised asutamislepingutest tulenevate tähtaegade tõttu või esimeeste konverentsi 
kehtestatud prioriteetide tõttu, arvestades institutsioonide vahel kokkulepitud õigusloome 
ajakavasid. 

 
6. Käesolevas artiklis sätestatud tähtaegu võib pikendada kokkuleppel asjaomase 

parlamendikomisjoni sekretariaadiga, kui tegemist on erakordselt pikkade tekstidega, 
erakordselt suure hulga muudatusettepanekutega või tekstidega, mille puhul on tehtud erand 
artikli 14 lõike 2 alusel. 

 
7. Fraktsioonide poolt täiskogu istungile esitatavate dokumentide puhul kinnitab esitamise 

tähtajad esimeeste konverents päevakorras. Tavaliselt on selleks tähajaks osaistungjärgule 
eelneva nädala kolmapäev kell 12.00.  
Pärast seda tähtaega ei saa fraktsioonid esitatud tekstis enam muudatusi teha. 
Fraktsiooni nimel esitatav tekst peab esitamise hetkel olema allkirjastatud vähemalt ühe 
fraktsiooni kuuluva parlamendiliikme poolt. 
 

8. Parlamendiliikmed võivad taotleda täiskogu istungi stenogrammi väljavõtete tõlkimist nende 
valitud ametlikku keelde. Igal parlamendiliikmel on õigus lasta tõlkida aastas kuni 30 
lehekülge. Nimetatud õigus on rangelt isiklik ja seda ei saa anda üle teisele isikule ega kanda 
üle järgmisesse aastasse. Väljavõtete tõlke teostamise aeg on üldjuhul vähemalt 10 tööpäeva 
iga kaetava keelekombinatsiooni kohta. 
Institutsiooni muud ametlikud organid võivad taotleda stenogrammi väljavõtete tõlkimist, 
eelkõige juhul, kui on vaja ühe või mitme sõnavõtu suhtes meetmeid võtta. 
 

9. Presidendi, parlamendi juhtorganite, lepituskomiteede ja peasekretäri esitatavad tekstid ning 
tekstid, mille suhtes kohaldatakse kodukorra artikli 134 kohast kiirmenetlust või mis 
esitatakse lühendatud tähtaegade korral või eriolukorras vastavalt kodukorra artiklile 81, 
tõlgitakse nii kiiresti kui ressursid võimaldavad, arvestades artiklis 13 sätestatud tähtsuse 
järjekorda ja kasutaja soovitud tähtaega. 
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2. OSA – TEKSTIDE KONTROLLIMINE 
 
 

Artikkel 11 – Tähtsuse järjekord 
 
1. Õigusaktide direktoraat kontrollib järgmisi dokumendikategooriaid esitatud tähtsuse 

järjekorras: 
a. kaasotsustamismenetlusel vastu võetavad lõplikud õigusloomega seotud tekstid; 
b. täiskogul vastu võetavad tekstid; 
c. täiskogule esitatavad muudatusettepanekud; 
d. parlamendikomisjonide õigusloomega seotud raportid ja nende 

muudatusettepanekud; 
e. parlamendikomisjonide õigusloomega seotud arvamused ja nende 

muudatusettepanekud; 
f. parlamendikomisjonide õigusloomega mitteseotud raportid ja nende 

muudatusettepanekud; 
g. parlamendikomisjonide õigusloomega mitteseotud arvamused ja nendes sisalduvate 

ettepanekute muudatusettepanekud. 
Punktides d kuni g osutatud tekstide puhul kontrollitakse ainult neid teksti osasid, mis 
võidakse hiljem täiskogul hääletusele panna, jättes kõrvale selgitused ja seletuskirjad. 
 

2. Õigusaktide direktoraat jälgib parlamendikomisjonide tööd ning annab taotluse korral 
parlamendiliikmetele ja komisjonide sekretariaatidele nõu ja abi lõikes 1 osutatud 
õigusloome- ja parlamentaarsete tekstide koostamisel. 

 
3. Õigusaktide direktoraat kontrollib muid kui lõikes 1 mitte nimetatud tekste vastavalt sellele, 

kuidas ressursid seda võimaldavad. 
 
 
Artikkel 12 – Tekstide kontrollimiseks esitamine ja tagastamine  
 
1. Kõik parlamendikomisjonide tekstid, mida tuleb kontrollida, esitatakse enne tõlkesse 

saatmist õigusaktide direktoraadile süsteemi ITER kaudu. 
 
2. Õigusaktide direktoraat kontrollib üldjuhul teksti üle ühe tööpäeva jooksul alates teksti 

saamisest. 
Õigusaktide direktoraat võib parlamendikomisjonis vastuvõetud teksti teha mittetehnilisi 
muudatusi ainult juhul, kui see on kooskõlastatud parlamendikomisjoni sekretariaadiga 
parlamendikomisjoni esimehe vastutusel. 
Õigusaktide direktoraadi poolt kontrollitud ja muudetud teksti versioon, mis on 
kooskõlastatud parlamendikomisjoni sekretariaadiga, asendab parlamendikomisjoni poolt 
esialgselt esitatud teksti ning selle põhjal tehakse tõlked ja luuakse järgnevad versioonid. 
Asjaomase parlamendikomisjoni sekretariaadile saadetakse automaatselt teksti 
elektrooniline koopia (copy-back). 
 

3. Et õigusaktide direktoraat saaks kontrollimise lõpule viia ühe tööpäeva jooksul, tagavad 
parlamendikomisjonide sekretariaadid, et teksti eest vastutavaks nimetatud isik (või pädev 
asendaja asjaomasest sekretariaadist) on kättesaadav, et vastata nimetatud ajavahemiku 
jooksul kõikidele teksti puudutavatele küsimustele. 
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4. Käesolevas artiklis sätestatud tähtaega võib pikendada kokkuleppel asjaomase 

parlamendikomisjoni sekretariaadiga, kui tegemist on erakordselt pikkade tekstidega, 
erakordselt suure hulga muudatusettepanekutega, ebatavaliselt suure töökoormusega või 
olukordades, kus tingimused võimaldavad pikemat üldist tähtaega. 

 
5. Artikli 11 lõikes 3 osutatud tekstide kontrollimise tähtajad lepitakse kokku taotluse esitanud 

teenistusega individuaalselt. 
 
 

3. OSA – KIRJALIK TÕLGE 
 
 

Artikkel 13 – Tähtsuse järjekord 
 
1. Kirjaliku tõlke peadirektoraat tõlgib järgmisi dokumendikategooriaid esitatud tähtsuse 

järjekorras: 
a. täiskogu istungil hääletusele pandavad dokumendid: 

– õigusloomega seotud raportid ja nende muudatusettepanekud; 
– õigusloomega mitteseotud raportid ja nende muudatusettepanekud; 
– resolutsiooni ettepanekud ja nende muudatusettepanekud; 

b. presidendi, parlamendi juhtorganite, lepituskomiteede või peasekretäri dokumendid; 
c. parlamendikomisjonides läbivaadatavad dokumendid, mis võidakse panna täiskogul 

hääletusele: raportite projektid, muudatusettepanekud, arvamuste projektid, lõplikud 
arvamused, resolutsiooni ettepanekute projektid; 

d. muud parlamendikomisjonides läbivaadatavad dokumendid: töödokumendid, 
kommenteeritud kokkuvõtted. 

Nende dokumendikategooriate puhul tagatakse kõrgeimad kvaliteedistandardid. 
 

2. Kirjaliku tõlke teenust saavad kasutada ka järgmised kasutajad: 
a. parlamendi delegatsioonid (iga delegatsioon saab valida kaks ametlikku keelt); 
b. poliitikaosakonnad; 
c. fraktsioonid (otseselt parlamentaarse tegevusega seotud dokumendid – iga fraktsioon 

võib lisaks taotleda kiireloomuliste dokumentide tõlkeid, kuid nende maht 
fraktsiooni kohta ei tohi ületada 15 lehekülge nädalas); 

d. muud juhatuse ja esimeeste konverentsi loa saanud ametlikud organid; 
e. parlamendiliikmed, eelkõige kirjalikult vastatavate küsimuste ja muude otseselt 

parlamentaarse tegevusega seotud tekstide puhul; 
f. parlamendi sekretariaat haldusvajadusteks. 
 

3. Parlament osutab kirjaliku tõlke teenust ka Euroopa Ombudsmanile (vastavalt 15. märtsi 
2006. aasta koostöö raamkokkuleppele), AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele 
(vastavalt Cotonou lepingu 1. protokollile), Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarsele 
assambleele ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele (vastavalt 
asjaomastele kehtivatele eeskirjadele). 

 
 
Artikkel 14 – Tõlkimiseks esitatavate tekstide pikkus 
 
1. Tõlkimiseks esitatavate tekstide maksimaalne lubatud pikkus on määratud järgmiselt: 
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a. seletuskirjad ja   7 lehekülge õigusloomega mitteseotud raportite puhul 
 ettevalmistavad töödokumendid: 6 lehekülge õigusloomega seotud raportite puhul 
      3 lehekülge õigusloomega seotud arvamuste puhul 
b. resolutsiooni ettepanekute projektid: 4 lehekülge, põhjendused kaasa arvatud, kuid volitusi 
      mitte arvestades 
c. ettepanekute osa õigusloomega mitteseotud 
 arvamustes:    1 lehekülg 
d. muudatusettepanekute selgitused: maksimaalselt 500 tähemärki 
e. kommenteeritud kokkuvõtted: 5 lehekülge. 
 
Üheks leheküljeks loetakse tekst pikkusega 1500 tähemärki (ilma tühikuteta). 

 
2. Parlamendikomisjon võib teda esindavale raportöörile teha esimeses lõikes sätestatud 

mahtude osas erandi tingimusel, et see jääb 45 leheküljelise aastareservi piiresse. Komisjonide 
esimeeste konverentsi tuleb erandist eelnevalt teavitada, et tagada erandi kooskõla eraldatud 
aastareserviga. Kui parlamendikomisjon on aastareservi mahu ammendanud, peab iga erandi 
tegemisel taotlema juhatuse nõusolekut. 

 
 

 
MUUD SÄTTED 

 
 
Artikkel 15 – Kasutajate ja keeleteenistuste teadlikkuse tõstmine nende vastutusest 
 
1. Suulise ja kirjaliku tõlke teenistused teavitavad kasutajaid iga kuue kuu järel nende taotletud 

keeleteenuste maksumusest ja mitmekeelsuse eeskirja järgimise määrast. 
 
2. Pärast iga koosolekut koostab tõlkide meeskonna juht kooskõlastatult koosoleku 

sekretariaadiga suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadi peadirektorile loetelu taotletud, 
kuid kasutamata jäänud tõlkevõimsuse kohta. Aruande koopia edastatakse ka asjaomase 
koosolekuga seotud sekretariaadile. Koosoleku sekretariaat fikseerib koosoleku tegeliku 
lõppemise aja ja teatab selle viivitamatult suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadile. 

 
3. Lisaks koostavad nii suulise kui ka kirjaliku tõlke teenistused üks kord kuue kuu jooksul 

keeleteenuste kasutamise aruande, mis esitatakse juhatusele.  Aruanne sisaldab vastavalt 
kasutajate taotlustele osutatud keeleteenuste ja nendega seotud kulude analüüsi. 

 
 
Artikkel 16 – Laienemisega kaasnevad üleminekumeetmed 
 
Kuni tõlkevõimsus võimaldab tagada täisteenuse uute keelte osas, võib suulise ja kirjaliku tõlke 
võimsuse jaotamiseks olemasolevaid vahendeid arvesse võttes sätestada ajutised meetmed. 
 
 
Artikkel 17 – Lõppsätted 
 
Käesolev eeskiri jõustub 1. jaanuaril 2009. aastal. Eeskiri asendab ja tühistab 4. septembril 2006. 
aastal jõustunud eeskirja. 


