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Mudelid 

 

Mudelid on n-ö näidisdokumendid, mille kasutamine on EP dokumentide koostamisel ja 

tõlkimisel kohustuslik. 

 

Peaaegu iga dokumendiliigi kohta on koostatud eri mudel, mille leiab mudelite kogumist 

(Recueil de modèle – RdM) järgmisel aadressil: 

 

https://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/ 

 

 

Mudelid sisaldavad eelkõige näidete kujul järgmist teavet: 

 

 vormistuslikud aspektid: nt tiitellehe kujundus ja vormistus, suure/väikese algustähe 

kasutamine teatava dokumendi struktuuris, kuupäevade esitamise kuju, 

kirjavahemärkide kasutamine resolutsiooni struktuuris jne; 

 

 keelelised aspektid: nt pealkirjade esitamise kuju ja sõnastus (nt RAPORT ettepaneku 

kohta võtta vastu...)   

 

 standardfraaside sõnastus, mille kasutamine on kohustuslik.  

 

NB! Alternatiivsete tõlgete loomist peetakse suureks veaks. 

 

 

Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata muudatusettepanekuid käsitlevatele mudelitele: 

 

06_00 Seadusandlike muudatusettepanekute näited ja üldreeglid  

07_00 Muude kui seadusandlike muudatusettepanekute näited ja üldreeglid. 

 

NB! Kuna meil muudeti muudatusettepanekutes esitatava uue teksti puhul tühikute lisamise 

süsteemi alles vahetult enne 2019. aasta lõppu, ei ole esialgu neid mudeleid ajakohastada 

jõutud.  

Seetõttu tuleb lähtuda dokumendis „Uus tühikute süsteem AMides“ esitatud tühikute 

lisamise/mittelisamise põhimõtetest.  

Vastuolude korral tuleb järgida nimetatud dokumendis esitatud üldpõhimõtteid. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/
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Õige mudeli leidmine 

 

Õige mudeli leidmine ei pruugi kahjuks alati lihtne olla.  

 

Üldiselt peaks õige mudeli jälile saama Wordis programmi DocEP abil, kuid see ei pruugi alati 

toimida ja selle eelduseks on DocEP paigaldamine.  

DocEP kasutamisel peaks tõlgitavas Wordi dokumendis avanema õige mudel 

klahvikombinatsiooniga Control+F11. Kui tegemist on ingliskeelse dokumendiga, siis avaneb 

tavaliselt ingliskeelne mudel. Eestikeelse mudeli saab otsida mudelite kogumist, kasutades 

avanenud ingliskeelse mudeli ülaosas esitatud numbrit (nt 09_04.05.01):   

 
 

 

NB! Kuna teie puhul on tegemist uue lepingupartneriga ja meie kui keelekoordinaatorid ei ole 

teile esitatud tehniliste nõuete ja antud vahenditega 100% kursis, siis ei tea me, kas DocEP on 

teie firmas või üksiktõlkijatel paigaldatud või mitte. 

 

Seega lähtun käesolevas juhises igaks juhuks eeldusest, et õige mudel tuleb mudelite kogumist 

(https://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/) ise leida. 

 

Võimalusi on mitu ja need on tõlgitavate dokumentide eri liikide puhul erinevad.  

Kirjeldan siin vaid mõnda peamist otsimisviisi. 

 

 

 Otsimine tiitellehe pöördel oleva mudelikoodi järgi 

 

Teatavate dokumentide puhul (nt PR, PA, AM, AD, RR) on tiitellehe pöördel esitatud 

mudeli kood, nt PR_DEC_Agencies. 

Kui see kood sisestada mudelite kogumi otsingusse, peaks avanema veebileht, kus on 

esitatud kõik seda koodi sisaldavad mudelid (vahel võib neist olla eri versioone ja sel 

juhul tuleks lähtuda täpsest koodist: 

https://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/
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Õigele lingile klikates avaneb veebileht, kus on esitatud selle mudeli kõik 

keeleversioonid. 

 

 Otsimine dokumendi liigi ja dokumendis mainitud kodukorra artikli järgi 

 

Kirjeldan siinkohal resolutsioonide otsimist, aga enam-vähem sama põhimõte toimib 

ka näiteks küsimuste ja nii mõnegi muu dokumendiliigi puhul. 

 

Resolutsioonide puhul (mis võivad olla resolutsiooni ettepanekud, resolutsiooni 

ühisettepanekud  jne – RE, RC), kus mudelikoodi esitatud ei ole, tuleks mudelite 

kogumist otsida välja resolutsioonide alajaotus (05) ja teha valik kodukorra artikli järgi.  

 

Resolutsioonides osutatakse asjakohasele kodukorra artiklile tavaliselt resolutsiooni 

viimases volituses (nt  – võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,). Sellest lähtuvalt 

on selle resolutsiooni õige mudel 05_09. 
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Küsimustes küll volitusi ei ole, kuid kodukorra artikkel on esitatud selle vasakus ülemises 

nurgas: 

 

 
 

Õige mudel selle töö puhul on seega 10_02. 
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 Otsimine dokumendi nimetuse järgi (otsingu funktsiooni abil) 

 

Vahel võib teatavat liiki dokumendi mudel peituda ka teist liiki dokumendi peatüki all. 

Sellisel juhul võib sisestada otsingusse näiteks dokumendi nimetuse (minority 

position).  

NB! Kui mudelit otsida dokumendi ingliskeelse nimetuse järgi, tuleb veenduda, et 

mudelikogumi veebilehel oleks valitud sama keel. 

 

 
Kui veebileht oleks eesti keele peal, siis ingliskeelse sõna järgi tehtud otsing mingit tulemust 

ei anna (küll aga saaks sellisel juhul tulemuse, kui sisestada vähemuse arvamus). 
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 Otsimine kodukorra artikli järgi (otsingu funktsiooni abil) 

Põhimõtteliselt saab mudelit otsida ka pelgalt kodukorra artikli järgi. 

Ingliskeelsel veebisaidil sisestada see otsingusse järgmisel kujul: rule 55(4); eestikeelsel aga 

järgmisel kujul: art 55 lg 4. 


