
 
KOKKULEPE, MILLEGA MÄÄRATAKSE KINDLAKS EUROOPA LIIDU 

INSTITUTSIOONIDE VÄRVATUD KONVERENTSITÕLKE ABITEENISTUJATE1 
TÖÖTINGIMUSED JA RAHALISED TASUD 

 
täiendatud lisamärkustega 13. oktoobril 2004, pärast seda, kui võeti vastu nõukogu 22. märtsi 

2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste 
ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ja mis jõustus 

1. mail 2004 
_______ 

 
 

Euroopa Parlament, komisjon ja Euroopa Kohus, tegutsedes Euroopa Ühenduste 
institutsioonide ja asutuste nimel, ühelt poolt ning 
 
osalemiskutse tähenduses representatiivseks tunnistatud tõlkide kutseorganisatsioonide poolt 
volitatud Rahvusvahelise Konverentsitõlkide Assotsiatsioon (AIIC) teiselt poolt, 
 
võttes arvesse 14. augusti 1998. aasta Euroopa Ühenduste Teatajas nr C.256 avaldatud 
osalemiskutset, 
 
võttes arvesse institutsioonide poolt tunnustatud konverentsitõlke abiteenistujate ja 
osalemiskutse tähenduses representatiivseks tunnistatud tõlkide kutseorganisatsioonide antud 
läbirääkimisvolitusi, 
 
rõhutades, et alates 1. jaanuarist 1969 Rahvusvahelise Konverentsitõlkide Assotsiatsiooni ja 
institutsioonide vahel sõlmitud kokkulepped ning eelkõige neis sisalduvad sotsiaalkaitset 
käsitlevad sätted on endiselt jõus, 
 
võttes arvesse, et konverentsitõlke abiteenistujad on töötanud institutsioonide heaks alates 
aastast 1952, 
võttes arvesse, et vastavalt nõukogu määrusele 260/68 maksavad konverentsitõlke 
abiteenistujad ühenduse maksu, 
 
võttes arvesse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklit 902, 
 
lepivad kokku järgmises: 
 
 
Artikkel 1: kokkuleppe reguleerimisala 
 
Käesolevat kokkulepet kohaldatakse olenemata lähetuskohast konverentsitõlke abiteenistujate 
suhtes, kelle on tööle võtnud Euroopa Parlament, komisjon  või Euroopa Kohus oma huvides 
või teiste Euroopa Liidu institutsioonide või asutuste või ühenduse õigusega reguleeritavate 
                                                 
1 Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklite 78 (kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2006) ja 90 
(kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007) alusel asendatakse tähised SAI (session auxiliary interpreter: istungitel 
töötav abikonverentsitõlk) ja FLI (freelance interpreter: vabakutseline konverentsitõlk) tähisega ACI (auxiliary 
conference interpreter: konverentsitõlke abiteenistuja). 
 
2 Kuni 31. detsembrini 2006 artikkel 78. 
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asutamislepingute või teiseste õigusaktidega asutatud asutuste (edaspidi „institutsioonid”) 
huvides. 
 
Töölevõtmisel lähtutakse tingimustest, mis on sätestatud konverentsitõlke abiteenistujaid 
käsitlevates eeskirjades, mida kohaldatakse institutsioonis, mille heaks nad töötavad. 
 
Käesolevat kokkulepet kohaldatakse üldiselt ning geograafiliste piiranguteta. 
 
Kõik kokkuleppeosalised tagavad oma pädevuse piires, et kokkuleppe sätteid järgitakse ning 
rakendatakse nõuetekohaselt. 
 
 
I jaotis: konverentsitõlke abiteenistujate töölevõtmise üldised tingimused 
 
Artikkel 2: töölevõtmise tingimused 
 
Algaja konverentsitõlke abiteenistuja,3 kes on akrediteeritud pärast käesoleva kokkuleppe 
muudatuste jõustumist ja tööle võetud vastavalt käesoleva kokkuleppe artikli 1 teisele lõigule, 
peab töötama 250 päeva institutsioonide juures, enne kui ta tunnistatakse kogenud tõlgiks. 
 
 
Artikkel 2a: konfidentsiaalsuse säte 

Konverentsitõlke abiteenistujate suhtes kehtib täielik ja absoluutne ametisaladuse hoidmise 
kohustus. Seda tuleb täita kõigi isikute ees ja see hõlmab kõike, mida tõlk on kuulnud 
ametikohustuste täitmise käigus mitteavalikel kohtumistel. 
 
 
Artikkel 3: järeltõlge 

Kuna järeltõlke tegemise oskus on konverentsitõlgi töös oluline, peavad kõik konverentsitõlke 
abiteenistujad kasutama järeltõlget institutsioonide koosolekutel. See kohustus ei kehti tõlkide 
puhul, kellel on nõuetekohaselt tõestatud füüsiline puue. 
 
 
Artikkel 4: tööalane ja keelekoolitus 
 
Pidevalt institutsioonide juures töötavad konverentsitõlke abiteenistujad võivad osaleda 
tööalastel ja keelekoolitustel (eelkõige koolitused, kus õpitakse kasutama terminoloogia 
andmebaasidele juurdepääsu võimaldavaid IT-lahendusi), mida institutsioonid korraldavad oma 
töötajatele ja teenistujatele, tingimusel et koolitustel osalemine ei takistaks talituste 
nõuetekohast tööd. 
Konverentsitõlke abiteenistujad saavad kasutada koolitusstipendiume iga institutsiooni 
kehtestatud tingimuste kohaselt. Neist tingimustest teavitatakse konverentsitõlke abiteenistujaid 
sobival viisil.  
 
 

                                                 
3 Vt lisa: Euroopa Parlamendi, komisjoni, Euroopa Kohtu ja Rahvusvahelise Konverentsitõlkide Assotsiatsiooni 
(AIIC) esindajate 20. juunil 2001. aastal vastastikusel kokkuleppel vastu võetud otsus mõiste „algaja tõlk“ 
tõlgendamise kohta, arvestades, et kõnealuse otsuse eelviimases lõikes nimetatud erandid käsitlevad keeli, mille 
jaoks ei ole piisavalt tõlke. Lisa on käesoleva kokkuleppe lahutamatu osa. 
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Artikkel 5: töölevõtmispoliitika 
 
Mõlema poole huvides püüavad institutsioonid võimaluste piires arendada stabiilset 
töölevõtmispoliitikat – sõlmida lepinguid otse ning vältida töösuhte äkilist lõpetamist. 
 
 
II jaotis: finantstingimused 
 
Artikkel 6: päevapalk 
 
Kogenud konverentsitõlke abiteenistuja päevapalga määr arvutatakse välja Brüsselis töötava 
palgaastme AD12 5. järgu ametniku palga alusel4. Päevapalk on üks kahekümnendik nimetatud 
astme ametniku põhipalgast, korrutatud koefitsiendiga 0,9392638. 
 
Algaja konverentsitõlke abiteenistuja päevapalk on 72 % kogenud konverentsitõlke 
abiteenistuja päevapalgast. 
 
Suulise tõlke peadirektoraat teavitab viivitamata käesoleva kokkuleppe osalisi 
eespoolnimetatud sätetest tulenevatest palgamuutustest. 
 
 
Artikkel 7: kindlasummalised lähetuskulud 
 
Kindlasummalise lähetuskulu summa on pool päevapalga summast. 
 
Lähetuskulude eraldamise tingimused on sätestatud kokkuleppe sätete rakenduseeskirjades. 
 
 
Artikkel 7a: Kindlasummaline tasandushüvitis 
 
Kindlasummalise tasandushüvitise summa on pool päevapalga summast. 
 
Kõnealust hüvitist makstakse pika vahemaaga reisi korral või tööülesannete täitmisel mitmes 
eri kohas. 
 
 
Artikkel 8: maksud 
 
Vastavalt nõukogu määrusele 260/68 peavad konverentsitõlke abiteenistujad maksma tasudelt 
ühenduse maksu ning vastavalt privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 13 ei pea nad 
maksma siseriiklikku maksu. 
 
 
 
Artikkel 9: päevaraha 
 

                                                 
4  Kuni 30. aprillini 2006: aste A*12, 5. järk. 
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Konverentsitõlke abiteenistujale, kes lähetatakse väljapoole lähipiirkonda, s.t kaugemale kui 60 
km tegevuskohast, makstakse päevaraha, mis on võrdne päevarahadega, mida lähetuse korral 
makstakse selle institutsiooni ametnikele, mille juures ta töötab. Arve esitamisel hüvitatakse 
konverentsitõlke abiteenistujale hotellikulud nimetatud ametnike jaoks kindlaksmääratud 
maksimumsumma piires. 
 
Vajadusel võib konverentsitõlke abiteenistujale maksta lisapäevaraha. 
 
 
Artikkel 10: lähetuskulude hüvitamine 
 
Lähipiirkonnast väljaspool elavad konverentsitõlke abiteenistujad korraldavad oma reisi(d) 
lähtudes parima hinna ja tasuvuse suhte põhimõttest. Lähetusest tingitud põhjendatud kulud 
hüvitatakse ettenähtud tõendavate dokumentide alusel. Kui lähetuskulud hüvitatakse avansina, 
sooritatakse makse valuutas, millega reisi eest maksti. 
 
 
Artikkel 11: tööpäevade vahelised päevad 
 
Juhul kui kahe üksteisele järgneva töö vaheline ajavahemik (kõige rohkem kolm päeva) ei 
võimalda konverentsitõlke abiteenistujal tegevuskohta tagasi pöörduda, makstakse talle iga 
vahepäeva eest kaks kolmandikku artiklis 6 sätestatud palgast ning artiklis 9 sätestatud 
päevaraha. 
 
Tingimusel, et eelmises lõigus sätestatud summad ei ole suuremad kui pileti hind ja reisiga 
seotud hüvitised, võib nimetatud lõigu sätteid kohaldada ka konverentsitõlke abiteenistuja 
suhtes, kes eelistab viibida lähetuskohas. 
 
Kui konverentsitõlke abiteenistuja eelistab viibida lähetuskohas, tuleb käesoleva artikli 
kohaldamise palve esitada töölevõtutalitus(t)ele enne esimest vahepäeva. 
 
 
Artikkel 12: pika vahemaaga reisid ja väsitavad lähetused  

Nimetatud eriliste lähetuste jaoks on ette nähtud hüvitised. Need on esitatud kokkuleppe 
teatavate sätete rakenduseeskirjades. 
 
 
Artikkel 13: tegevuskoht 
 
Käesoleva jaotise kohaldamisel ei saa konverentsitõlke abiteenistujal olla mitut tegevuskohta. 
Tegevuskoht tuleb teatada hiljemalt esimese lepingu sõlmimisel; muutustest tuleb teavitada 
kirjalikult ning muutus peab kehtima vähemalt kuus kuud. 
 
Tegevuskoht on üldjuhul koht, kust konverentsitõlke abiteenistuja alustab reisi lähetuskohta 
ja/või kuhu ta tagasi pöördub. 
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Konverentsitõlke abiteenistuja tegevuskoht5 on esitatud SCICnet’i kasutajatele kättesaadavas 
CVs6. 
 
 
Artikkel 14: lepingu tühistamine 
 
Kui konverentsitõlke abiteenistuja leping tühistatakse vähemalt 60 päeva enne selle täitmise 
algust, ei ole konverentsitõlke abiteenistujal õigust töötasule ega hüvitisele. 
 
Kui töölevõtutalitus tühistab lepingu vähem kui 60 päeva enne selle täitmise algust, makstakse 
konverentsitõlke abiteenistujale täielik töötasu iga tühistatud lepingus ettenähtud tööpäeva eest, 
kuid tal ei ole õigust saada muid hüvitisi. 
 
 
III jaotis: sotsiaalkindlustus 
 
Artikkel 15: vanadus- ja elukindlustus 
 
Konverentsitõlke abiteenistujate eest tuleb tasuda vanadus- ja elukindlustusmakseid. Selleks 
liituvad konverentsitõlke abiteenistujad mõne komisjoni poolt heakskiidetud kindlustuskassaga. 
 
Kindlustusmakse koosneb kahest osast: 
 
- esimene osa on 16,50 % päevapalgast ja vajadusel kindlasummalistest lähetuskuludest, selle 
maksab konverentsitõlke abiteenistujaga lepingu sõlminud institutsioon; 
 
- teine osa on 8,25 % päevapalgast ja vajadusel kindlasummalistest lähetuskuludest ning see 
arvatakse maha päevapalgast. 
 
Kui konverentsitõlke abiteenistuja, kellele on saadetud asjaomane teatis, ei ole teavitanud 
komisjoni enda valitud kindlustuskassast, makstakse tööandja ja konverentsitõlke abiteenistuja 
vanadus- ja elukindlustusmaksed komisjoni poolt valitud kindlustuskassasse. 
 
 
Artikkel 16: ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus 
 
Komisjon sõlmib lepingud konverentsitõlke abiteenistujate kindlustamiseks õnnetusjuhtumite, 
haiguste ning nendest tuleneva sissetulekute vähenemise vastu, nimetatud kindlustus hõlmab 
Euroopa Liidu heaks tehtud tööpäevade ja reiside ning artiklis 11 nimetatud töövabade päevade 
ajal juhtunud õnnetusi ja haigestumisi7. 
 
Institutsioonid maksavad osa kindlustusmaksest iga päeva kohta, mis konverentsitõlke 
abiteenistuja nende heaks töötab. 

                                                 
5 AIIC kinnitab, et assotsiatsiooni liikmete puhul on nende tegevuskoht see, mis on avaldatud assotsiatsiooni 
Interneti teel kättesaadavas andmebaasis. 
6 Tegevuskoha võimalik avalikustamine ei või minna vastuollu isikuandmetele juurdepääsu käsitlevate 
eeskirjadega (määrus EÜ nr 45/2001). 
7  Artiklis 11 nimetatud töövabade päevade suhtes jõustub kindlustus 1. märtsil 2005. 
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Kindlustusleping võimaldab konverentsitõlke abiteenistujatel soovi korral institutsioonide 
rahalise osalusteta kindlustada end ka nendeks päevadeks, mil nad Euroopa Liidu heaks ei 
tööta. 
 
Komisjon konsulteerib kõikide käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud pooltega 
kindlustuslepingute sõlmimise või uuendamise pakkumiskutsete rakendusliku osa suhtes. 
 
 
IV jaotis: maksetingimused 
 
Artikkel 17: euro kasutamine 
 
Konverentsitõlke abiteenistujale või tema nimel makstavad summad kantakse üle eurodes. 
Juhul kui eurodes tehtavad maksed tekitavad mõnes riigis probleeme, püüab komisjon need 
lahendada võimalikult kiiresti ning sooritab seni maksed valuutas, mida ta tavaliselt kasutab 
finantssuhetes asjaomase riigiga. 
 
 
Artikkel 18: maksetähtajad 
 
Maksed sooritatakse järgmiselt: 
 
1) nelja nädala jooksul alates viimase tööpäeva nädala laupäevast makstakse välja töötasu, 
päevarahad ja hüvitised, millest on maha arvatud osamaksed konverentsitõlke abiteenistuja 
kindlustuskassale, konverentsitõlke abiteenistuja ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse osamakse 
ning vajadusel mõne muu institutsiooni või kolmanda isiku poolt makstav osa päevarahadest ja 
hüvitistest. 
 
2) kaheksa nädala jooksul alates viimase tööpäeva nädala laupäevast sooritatakse vanadus- ja 
elukindlustusmaksed. 
 
Töö tegemisele järgneva nädala kolmandal tööpäeval maksab komisjon avanssi 80 % ulatuses 
töötasust. 
 
 
V jaotis: kokkuleppeosaliste vahelised suhted 
 
Artikkel 19: kokkuleppe muutmine ja konsultatsioonid 
 
Juhul kui kokkulepet või selle lisasid soovitakse muuta, peavad kokkuleppeosalised 
konsultatsioone. Muudatused jõustuvad päeval, mil nad on heaks kiidetud täiendava kirjaliku 
kokkuleppe vormis. 
 
Konsultatsioone käesoleva kokkuleppe rakendamise läbivaatamiseks ning teabevahetuseks 
korraldatakse kokkuleppeosaliste taotluste korral. 
 
Konsultatsiooni taotlemise või selle ettevalmistamise ajal edastavad kokkuleppeosalised 
üksteisele neid esindavate delegatsioonide liikmete nimekirja. Kõnealused delegatsioonid 
kohtuvad hiljemalt 6 nädalat pärast konsultatsioonitaotluse esitamist. Kokkuleppeosalised 
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kohustuvad tegema kõik neist oleneva, et konsultatsioonidel saavutataks võimalikult kiiresti 
üksmeel. 
 
 
Artikkel 20: kutseesindused 
 
Iga kokkuleppeosalise institutsiooni juurde nimetatakse kutseesindus, kelle ülesanne on jälgida 
kokkuleppe rakendamist. Kõnealune esindus edastab teistele institutsioonidele oma liikmete 
nimekirja. Institutsioonid lihtsustavad kutseesinduste tööd, eelkõige teatades neile iga 
käsitletava juhtumi puhul kompetentse isiku nime. Esinduse või asjaomase institutsiooni 
taotlusel kutsutakse kokku koosolekuid. 
 
 
Artikkel 21: ametiühingutele antav garantii 
 
Kokkuleppele allakirjutanud institutsioonid tagavad, et läbirääkimisdelegatsiooni või 
kutseesindusse kuuluvat või muud esindusfunktsiooni täitvat konverentsitõlke abiteenistujat ei 
diskrimineerita töölevõtmisel mingil moel. 
 
 
Artikkel 22: kokkuleppe tõlgendamine 
 
Juhul kui käesoleva kokkuleppe tõlgendamisega seotud eriarvamusi ei ole suudetud lahendada 
artikli 19 kohaste konsultatsioonidega, lahendatakse need vahekohtumenetlusega. 
 
Selleks nimetavad kokkuleppeosalised nelja nädala jooksul alates ühe osalise esitatud 
vahekohtumenetluse algatamise taotlusest vahekohtunikud, ilma et see piiraks käesoleva 
kokkuleppe ja selle lisade kohaldamist. 
 
Need kaks vahekohtunikku nimetavad kolme nädala jooksul kolmanda vahekohtuniku, kes ei 
ole (olnud) seotud kummagi kokkuleppeosalisega. Kolm vahekohtunikku moodustavad 
vahekohtu, millel on alates moodustamisest kümme nädalat aega lahendada eriarvamus 
menetlustega, mida ta peab sobivaimaks. Juhul kui vahekohtunikku ei nimetata eespool 
sätestatud tähtaja jooksul, nimetab vahekohtuniku Euroopa Ühenduste Kohtu president. 
 
 
VI jaotis: töövaidluste lahendamine 
 
Artikkel 23: edasikaebamine 
 
Vastavalt ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 1178 lahendatakse 
töövaidlused personalieeskirjade VII jaotises sätestatud menetluse kohaselt. 
 
 
VII jaotis: töötingimused 
 
Artikkel 24: lähetuse kord ja töörühmade koosseis 

                                                 
8  Kuni 31. detsembrini 2006 artikkel 73. 
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Konverentsitõlke abiteenistujate lähetuse kord ja töörühmade koosseisu reguleerivad eeskirjad 
on samad, mis kehtivad neid tööle võtnud institutsiooni juures alaliselt töötavatele tõlkidele, 
kui viimase tööpäeva suhtes kehtivatest sätetest ei tulene teisiti. 
 
Institutsioonid planeerivad ja haldavad konverentsitõlke abiteenistujate töölevõtmist ja lähetusi 
nii, et tagatud oleks kõrge kvaliteet ning et releekeelt kasutataks võimalikult vähe. 
 
Artikli 19 teise ja kolmanda lõigu sätteid kohaldatakse täiel määral juhul, kui on tehtud 
muudatusi Euroopa Liidu ametlikke keeli või alaliste tõlkide lähetusi käsitlevates eeskirjades. 
 
 
Artikkel 25: töökoht 
 
Konverentsitõlke abiteenistuja lähetuskoht määratakse kindlaks lepingus. 
 
Juhul kui asjaomase talituse vajadused seda nõuavad, võivad institutsioonid pärast tõlgiga 
konsulteerimist muuta lepingus märgitud institutsiooni või lähetuskohta. Konverentsitõlke 
abiteenistuja lähetuskohaks võib määrata tema tegevuskoha, kui töö esialgses lähetuskohas 
tühistatakse. 

 
 
Artikkel 26: dokumendid 
 
Institutsioonid annavad koosolekutel töötavate konverentsitõlke abiteenistujate käsutusse 
olemasolevad tööks vajalikud materjalid ja dokumendid. 
 
 
Artikkel 27: tehnilised vahendid 
 
Tehniliste vahendite kavandamisel ja uuendamisel kohustuvad institutsioonid järgima ISO ja 
CIE standardeid ja spetsifikatsioone ning vajadusel standardeid ja spetsifikatsioone, mis on 
vastu võetud kokkuleppel alalisi tõlke ja konverentsitõlke abiteenistujaid esindavate organitega. 
 
Institutsioonid püüavad samu standardeid ja spetsifikatsioone järgida ka koosolekutel, mis 
toimuvad väljaspool nende hooneid. Konverentsitõlke abiteenistujad omakorda keelduvad 
töötamast vahenditega, mida institutsioonid ei pea nimetatud standarditele ja 
spetsifikatsioonidele vastavaks. 
 
Ilma et see piiraks artikli 27a kohaldamist tagavad kokkuleppeosalised, et võimaluste piires 
järgitakse koodeksit, mis käsitleb uue tehnoloogia kasutamist konverentsitõlkes. 
 
 
 
Artikkel 27a: kaugtõlge 

Ühelt poolt Euroopa Kohtu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni esindajate ning teiselt 
poolt Euroopa Kohtu ja Euroopa Parlamendi koosseisuliste tõlkide ja konverentsitõlke 
abiteenistujate esindajate ning komisjoni puhul ametiühingu ja kutseorganisatsioonide ning 
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konverentsitõlke abiteenistujate esindajate vahel sõlmitud kaugtõlke suhtes kohaldatavaid 
sätteid käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid kohaldatakse täielikult. 

 
Artikkel 27b: konverentsitõlke abiteenistujate õiguste kaitse ja vastutusest loobumise klausel 
 
Kui tõlge salvestatakse ja tehakse avalikkusele kättesaadavaks või seda levitatakse, ja eelkõige 
internetis levitamise korral, jälgivad institutsioonid, et meediavahendis avaldataks teade selle 
kohta, et tõlke eesmärk on teabevahetuse lihtsustamine ning et seda ei saa käsitleda arutelude 
üksikasjaliku edasiandmisena. Samuti lisavad nad vastutusest loobumise klausli, mille kohaselt 
tõlk ei vastuta tõlkimisel tekkida võivate vigade või puuduste, originaalkõne sisu ja selle 
aluseks oleva teabe ega tõlke kasutamisest tekkida võiva kahju eest.  
 
 
VIII jaotis: lõppsätted 
 
Artikkel 28: kokkuleppe kestvus 
 
Käesolev kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Kokkuleppeosalised võivad kokkuleppe 
denonsseerida, teatades sellest 12 kuud ette. 
 
Kui kokkulepe denonsseeritakse, alustatakse artiklis 19 sätestatud konsultatsioone. 
 
 
Artikkel 29: eeskirjade kohandamine 
 
Institutsioonid kohandavad oma konverentsitõlke abiteenistujaid käsitlevad kehtivad eeskirjad 
käesoleva kokkuleppe sätetele. 
 
 
Artikkel 30: lisatud dokumendid ja deklaratsioon 
 
Käesolevale kokkuleppele lisatud teatavate kokkuleppe sätete rakenduseeskirjad, 
kokkuleppeosaliste institutsioonide ühisdeklaratsioon tehnilise abi osutamise kohta suulise 
tõlke alal ning 20. juuni 2001. aasta otsus, millega defineeritakse algaja tõlgi mõiste, 
moodustavad käesoleva kokkuleppe lahutamatu osa. 
 
 
Artikkel 31: kokkuleppe jõustumine 
 
Kokkulepe jõustub 1. septembril 1999. 
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Koostatud neljas eksemplaris Brüsselis, 28. juulil 1999. 
 
 
Euroopa ühenduste institutsioonide ja 
asutuste nimel  
 

Osalemiskutse tähenduses 
representatiivseks tunnistatud tõlkide 
kutseorganisatsioonide poolt volitatud 
AIIC’i nimel: 

 
 
 
Euroopa Parlamendi nimel: 
 
Julian PRIESTLEY  
Peasekretär  

Malick SY  
AIIC president 

 
 
 
Komisjoni nimel: 
Carlo TROJAN 
Peasekretär 
 
 
 
Euroopa Kohtu nimel: 
Roger GRASS 
Kohtusekretär 
 
 
Kokkuleppe allkirjastamine Euroopa Kohtu esindaja poolt 
ei mõjuta kohtu rolli õiguskaitseorganina. 


