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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kodukorra artikli 139 uue sõnastuse, üleminekuajaks keelte jaoks kehtestatud korra 
kohta
(2006/2211(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi 20. juuli 2006. aasta kirja ;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2006),

A. arvestades, et Euroopa Parlament võttis 1. aprillil 2004 oma kodukorda vastu sätte, mis 
võimaldab Euroopa Parlamendi keelekorra kasutamisel võtta 2004. aasta mais 
lisanduvate uute keelte puhul „erandkorras arvesse, milline on nende keelte tõlkimiseks 
vajalike tõlkide ja tõlkijate piisav ning tegelik arv”;

B. arvestades, et nende keelte puhul saavutatu ei võimalda siiski sellel üleminekusättel 
käesoleva aasta lõpus ilma seda asendamata kehtivust kaotada, vaid tuleks kasutada selle 
pikendamisvõimalust;

C. arvestades, et 1. jaanuaril 2007 lisanduvad bulgaaria ja rumeenia keel peavad läbima 
teatud aja jooksul samad raskused ning et selleks ajaks tekitavad erilised praktilised 
probleemid ka ametliku keelena lisanduva iiri keelega;

D. arvestades, et neid asjaolusid arvestades tuleks olemasolev üleminekusäte uuesti 
sõnastada ning seda tuleks kuni jooksva valimisperioodi lõpuni pikendada;

E. arvestades, et täieliku mitmekeelsuse ellurakendamine jääb eesmärgiks, nagu on 
määratletud kodukorra artiklis 138,

1. otsustab teha kodukorras alljärgneva muudatuse;

2. võtab vastu otsuse, et see muudatus jõustub 1. jaanuaril 2007;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Muudatusettepanek 1
Artikkel 139

1. Euroopa Liiduga 1. mail 2004 liitunud 
riikide ametlike keelte puhul tuleb artikli 

1. Kuni kuuenda valimisperioodi lõpuni 
kestva üleminekuaja lõpuni on 
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138 kohaldamisel võtta erandkorras 
arvesse, milline on nende keelte 
tõlkimiseks vajalike tõlkide ja tõlkijate 
piisav ning tegelik arv; nimetatud kord 
kehtib 1. maist 2004 kuni 31. detsembrini 
2006.

kõrvalekalded artikli 138 sätetest lubatud, 
kui ametliku keele jaoks ei ole vaatamata 
asjakohastele abinõudele piisavalt tõlke 
või tõlkijaid.

2. Peasekretär esitab igas kvartalis 
juhatusele üksikasjaliku aruande artikli 
138 kohaldamisel tehtud edusammude 
kohta; peasekretär edastab aruande 
koopia kõigile parlamendiliikmetele.

2. Juhatus määrab peasekretäri 
ettepanekul iga asjassepuutuva keele 
puhul kindlaks lõike 1 eelduste olemasolu 
ning kontrollib oma otsust iga poole aasta 
järel peasekretäri eduaruande alusel. 
Juhatus võtab vastu otsuse vajalike 
rakendussätete kohta.
2 a. Kohaldatakse nõukogu poolt 
asutamislepingute alusel vastu võetud
tähtajalisi erisätteid õigusaktide 
koostamise kohta, välja arvatud 
määrused, mida võtavad vastu Euroopa 
Parlament ja nõukogu koos.

3. Juhatuse põhjendatud soovituse alusel 
võib parlament mistahes hetkel võtta vastu 
otsuse nimetatud artikli varasema 
kehtetuks tunnistamise kohta või lõikes 1 
nimetatud tähtaja lõppemisel selle tähtaja 
pikendamise kohta.

3. Juhatuse põhjendatud soovituse alusel 
võib Euroopa Parlament mis tahes hetkel 
võtta vastu otsuse nimetatud artikli 
varasema kehtetuks tunnistamise kohta või 
lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemisel selle 
tähtaja pikendamise kohta.

Selgitus

Esitatud uus sõnastus peab tegema selgemaks, kuidas juhatus peab üleminekusätet käsitlema, 
et rakendada samm-sammult Euroopa Parlamendi keelekorda kõigi ametlike keelte puhul. 
Uus sõnastus on keeleliselt neutraalne, s.t ei erista „vanu" ja „uusi“ keeli.

Lõige 1 piirab üleminekusätte kehtivust jooksvale valimisperioodile. Üleminekusätet saab 
samuti nagu ka kehtiva versiooni puhul Euroopa Parlamendi otsusega ennetähtaegselt 
tühistada või pikendada. Artikkel 1 teeb selgeks, et tõlkide ja tõlkijate puudus iseenesest ei 
õigusta kõrvalekaldeid artikli 138 tavakorrast, need on õigustatud vaid siis, kui puudust ei 
õnnestu vaatamata „asjakohastele abinõudele“, s.t personali värbamise ja koolitamise teel, 
vältida.

Lõige 2 teeb administratsioonile ja juhatusele kohustuseks kontrollida iga asjassepuutuva 
keele puhul, kas ja kui palju tuleb täielikust keelekorrast kõrvale kalduda, ning kontrollida 
seda olukorda iga kuue kuu järel. Administratsioonile ei anta „täitmata tšekki". Juhatuse
volitusi rakendussätete vastuvõtmisel, mis olid ka siiani juhatuse ülesandeks, kirjeldatakse 
nüüd selgelt.
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Äärmiste raskuste korral tõlkide värbamisel, mis peaksid tekkima vaid iiri ja malta keele 
puhul, võivad need sätted kasuks tulla, võimaldades liikmetele õigust istungitel enda valitud 
keeles väljenduda erandkorras ainult siis, kui nad oma kavatsusest piisavalt varakult teada 
annavad.

Lõige 2 a teeb selgeks, et Euroopa Parlament kasutab üleminekuajal nõukogu määrust (EÜ) 
nr 930/2004, mis käsitleb ajutisi erandmeetmeid, mis on seotud Euroopa Liidu 
institutsioonide õigusaktide koostamisega malta keeles, ja määrust nr 920/2005, millega 
kehtestatakse sarnane kord iiri keele kohta.
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SELETUSKIRI

1. Kodukorra eelseisev kohandamine

Vastavalt administratsiooni andmetele ei saa ka pärast üleminekuaja lõppu 31. detsembril 
2006 kõigi 2004. aastal lisandunud üheksa uue keele puhul praktikas täielikult rakendada 
täieliku mitmekeelsuse põhimõtet, nagu see on ette nähtud kodukorra artiklis 138. Seega on 
vajadus pikendada artikli 139 üleminekusätet, mis kehtib ainult neile „uutele keeltele“.

1. jaanuaril 2007 lisanduva bulgaaria ja rumeenia keele puhul tekib sama probleem. Ka need 
keeled tuleb kaasata uude üleminekusättesse.

Lõpuks saab iiri keel 1. jaanuaril 2007 ühenduse organite, seega ka Euroopa Parlamendi 
piirangutega ametlikuks ja töökeeleks.

2. Tegelik taust

Oma viimases, 10. mai 2006. aasta1 eduaruandes juhatusele annab peasekretär kirjaliku tõlke, 
tekstide juriidilis-lingvistilise kontrollimise ja suulise tõlke valdkonnas kokkuvõttes järgneva 
pildi:

2.1. Kirjalik tõlge

Täielik mitmekeelsus on peaaegu saavutatud:

Aasta alguses olid uutesse ametlikesse keeltesse, välja arvatud malta keel, tõlgitud ja 
kättesaadavad väga suur osa tekste2. Malta keelde tõlgitakse kõik tekstid, mis tulevad 
täiskogus hääletusele, samuti teatud muud üldise tähendusega dokumendid.

90% kõigist tõlgetest on nüüd õigeaegselt nendeks istungiteks olemas, mille jaoks neid nõuti.

Umbes üks kolmandik tõlgetest tehakse veel väljaspool maja ning need ei vasta alati 
kvaliteedinõuetele.

Täiendav personal ei saa tööle hakata enne 2007. aasta teist poolaastat.3 Malta keel ei ole ka 
siis täielikult kaetud.

2.2. Juriidilis-lingvistiline kontrollimine

  
1 Vastavalt kodukorra artiklile 139 peab peasekretär esitama juhatusele kord kvartalis aruande Euroopa 
Parlamendi edusammude kohta täieliku mitmekeelsuse saavutamisel. Aruanne jagatakse kõigile 
parlamendiliikmetele.
2 Raportite projektid ja lõplikud raportid, arvamuste projektid ja arvamused, muudatusettepanekud komisjonides 
ja täiskogus, resolutsiooni ettepanekud täiskogule, komisjonide ja täiskogu istungite päevakorrad ja protokollid, 
juhatuse ja administratsiooni teatud sisetekstid.
3 Praegu on Euroopa Parlamendis 252 uute keelte tõlkijat.
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Kõiki tekste, mis võetakse vastu kaasotsustamismenetluse käigus, kontrollib enne 
allkirjastamist president. Bulgaaria ja rumeenia jurist-lingvistid on juba tööle võetud ning neid 
veel koolitatakse.

2.3. Suuline tõlge

Endiselt on raskusi poola, ungari ja tšehhi keele tõlkide värbamisega ning „tõsiseid raskusi“ 
läti, leedu, slovakkia ja sloveenia keele tõlkide värbamisega. Võimalus paranemiseks uute 
töötajate töölevõtmise kaudu sõltub sellest, kui atraktiivsed paistavad kandidaatidele Euroopa 
Parlamendi pakutavad lepingud võrreldes teenimisvõimalustega vabal turul.1

Malta keele katmine on endiselt „äärmiselt raske“ ning sama hakkab olema ka iiri keelega.

3. Õiguslik raamistik

3.1. Regulatsioon ühenduse tasandil kõigile organitele

Oluline on mõista, et asutamislepingud ehk niinimetatud esmane õigus ei reguleeri keelte 
kasutamist organites2 iseenesest.
EÜ asutamislepingu artikkel 290 ütleb: „Eeskirjad ühenduse institutsioonide keelte kohta 
määrab ühehäälselt kindlaks nõukogu, ilma et see piiraks Euroopa Kohtu kodukorras 
sisalduvate sätete kohaldamist.”3 Seda on nõukogu, kes ei vaja selleks komisjoni ettepanekut, 
oma 15. aprilli 1958. aasta määrusega nr 1 teinud ning määranud sealjuures tollase kuue 
liikmesriigi neli ametlikku keelt ühenduse organite ametlikeks ja töökeelteks. Nõukogu 
määras ka kindlaks, et kõik määrused ja muud üldkehtivad tekstid tuleb koostada neljas 
ametlikus keeles ning et Euroopa Ühenduste Teataja ilmub kõigis ametlikes keeltes. Nõukogu 
ei andnud aga mingeid juhiseid, kuidas keelte kasutamist organites konkreetselt korraldada, 
vaid volitas organeid korraldama keelte kasutamist oma vastavates kodukordades.4 Seda 
määrust on iga laienemise korral kohandatud ning see kehtib ka täna. Seejuures said ühenduse 
organite ametlikeks ja töökeelteks liituvate riikide vastavad ametlikud keeled, välja arvatud 
iiri ehk gaeli keel. Iiri keel saab selle staatuse Iiri taotlusel alates 1. jaanuarist 2007.5
Bulgaaria ja rumeenia keel saavad ametlikeks keelteks nende riikide liitumisel samal ajal.

Iiri keele puhul kehtib erinevalt määrusest nr 1/58, et organid on kuni 2011. aasta lõpuni 
vabastatud kohustusest koostada kõik õigusaktid iiri keeles ning avaldada need Euroopa Liidu 
Teatajas. See ei kehti aga määruste kohta, mida võtavad vastu Euroopa Parlament ja nõukogu 
koos. Seda erisätet saab iga viie aasta järel nõukogus ühehäälselt lõpetada, vastasel korral 
kehtib see edasi.6

Sama eriregulatsioon kehtib kuni 30. aprillini 2007 malta keele kohta.7 Seda saab nõukogu 

  
1 Euroopa Parlament pakub lepinguid alates palgatasemest AD5.
2 Vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 7 on nendeks Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon, Euroopa Kohus 
ja kontrollikoda.
3 See säte kehtib ka „teise samba“, s.t ühise julgeoleku- ja välispoliitika puhul, ning „kolmanda samba“, s.t 
politsei- ja õiguskoostöö puhul kriminaalasjades: ELi lepingu artikli 28 lõige 1 ja artikli 41 lõige 1.
4 Määruse nr 1 artiklid 4 ja 6, EÜT 17, 6.10.1958, lk 385.
5 Nõukogu 13. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 920/2005, ELT L 156, 18.6.2005, lk 3.
6 Määruse nr 920/2005 artiklid 2 ja 3.
7 Nõukogu 1. mai 2004. aasta määrus (EÜ) nr 930/2004, ELT L 169, 1.5.2004, lk 1.



PE 380.576v01-00 8/9 PR\634531ET.doc
Freelance-tõlge

ET

ühe aasta võrra pikendada. Seejärel avaldatakse kõik õigusaktid, mida seni ei ole malta keeles 
avaldatud, ka selles keeles.

Mõlemad eriregulatsioonid puudutavad rohkem kui ühe ametliku keelega riike; Malta puhul 
on nii malta kui ka inglise keel ametlikud keeled, Iirimaal on iiri keel rahvusliku keelena 
esimene ametlik keel, inglise keel teine. Määrus nr 1/58 näeb selliste riikide puhul ette, et 
nõukogu võtab asjaomase riigi taotlusel keelte kasutamise kohta vastu eeskirja, mis on 
kooskõlas vastava riigi üldiste õigusaktidega.1 Siinkohal tuleb märkida, et iiri keele 
kasutamise kohta Iiri parlamendis kehtivad praktikas piirangud.

Kokkuvõttes võib öelda, et keelte kasutamine ühenduse organites on asutamislepingutes ja 
nendel põhinevas õiguses vaid üldjoontes reguleeritud. Asutamislepingud on küll kõigi 
liikmesriikide ametlikes keeltes samamoodi siduvad, kuid organid tohivad oma kodukordades 
sisekasutamiseks võtta vastu eriregulatsioonid, kui see on praktilistel põhjustel vajalik ning 
oma funktsioonilt ühenduse üldpõhimõtetega kooskõlas.

Euroopa Parlamendil tuleb seejuures eriti arvestada oma demokraatlikku funktsiooni 
ühendusse liitunud riikide rahvaste esindusena ning oma liikmete vaba mandaati.

3.2. Regulatsioon Euroopa Parlamendi tasandil

Seetõttu lähtub Euroopa Parlament oma kodukorra artiklis 138 sätestatud täieliku 
mitmekeelsuse põhimõttest, mis näeb ette, et kõik Euroopa Parlamendi kirjalikud dokumendid 
tuleb koostada kõigis ametlikes keeltes ning et kõigil liikmetel on õigus kasutada Euroopa 
Parlamendis vabalt valitud ametlikku keelt ning kõigisse teistesse ametlikesse keeltesse 
tõlkimist.2 Komisjonide ja delegatsioonide istungitel on tegelikult kasutatavatele keeltele ette 
nähtud piirangud; sama kehtib uurimiskomisjonide kohta.3

Enne viimast, 1. mail 2004 kümne riigi võrra toimunud laienemist, millega ametlike keelte 
arv kasvas seniselt 12 keelelt 21 keelele, sai selgeks, et täieliku mitmekeelsuse põhimõtet ei 
saa vähemalt üleminekuaja lõpuni täita. Seetõttu viidi sisse üleminekusäte, mis lubab kuni 
käesoleva aasta lõpuni „võtta erandkorras arvesse, milline on nende keelte tõlkimiseks 
vajalike tõlkide ja tõlkijate piisav ning tegelik arv.“4

Juhatus on seda võimalust kasutanud ning andnud peasekretariaadi jaoks välja mahuka uue 
teenistuseeskirja, mis põhineb „kontrollitud täieliku mitmekeelsuse“ kontseptsioonil ning 
peab võimaldama kirjaliku ja suulise tõlke võimalusi nende jätkuval laienemisel paremini 
kasutada.5

Bulgaaria ja Rumeenia eelseisev liitumine, samuti iiri keele tõstmine ametliku ja töökeele 
staatusesse muudavad vajalikuks kehtiva üleminekusätte kohandamise või ümbertöötamise.

  
1 Määruse nr 1/58 artikkel 8.
2 See õigus on selgelt kinnistunud Euroopa Parlamendis 23. juunil 2005. aastal vastu võetud parlamendiliikmete 
põhimääruse artiklis 7.
3 Kodukorra artikli 138 lõiked 3 ja 4 ning artikli 176 lõige 7.
4 Kodukorra artikkel 139, vastu võetud 1. aprillil 2004 põhiseaduskomisjoni Dell’Alba raporti A5-153/2004 
alusel; see säte kehtib vastavalt muudatusettepanekute hääletamisele artikli 150 järgi.
5 Mitmekeelsuse eeskiri, 19. aprill 2004, uus versioon juhatuse 6. septembri 2006. aasta otsusega.
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Raportöör pooldab täiesti uut sõnastust ning viitab seejuures vastavale selgitusele.


