
 
DOHODA STANOVUJÚCA PRACOVNÉ PODMIENKY A 

FUNKČNÉ POŽITKY ZMLUVNÝCH KONFERENČNÝCH TLMOČNÍKOV1 
ZAMESTNÁVANÝCH INŠTITÚCIAMI EURÓPSKEJ ÚNIE 

 
pripomienkovaná 13. októbra 2004 po prijatí nariadenia Rady (ES, Euratom) 

č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov   
Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov 

Európskych spoločenstiev, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2004 
_______ 

 
 

Európsky parlament, Komisia a Súdny dvor, konajúc v mene inštitúcií a orgánov Európskych 
spoločenstiev na jednej strane; 
 
Medzinárodné združenie konferenčných tlmočníkov (AIIC) poverené profesijnými 
združeniami tlmočníkov uznanými za zastupiteľské v zmysle výzvy na vyjadrenie záujmu 
(AMI) na druhej strane; 
 
berúc do úvahy výsledky výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev č. C.256 zo 14. augusta 1998; 
 
berúc do úvahy mandáty na rokovanie poskytnuté zmluvnými konferenčnými tlmočníkmi 
(AIC), schválené inštitúciami a profesijnými združeniami tlmočníkov uznanými za 
zastupiteľské v zmysle výzvy na vyjadrenie záujmu; 
 
zdôrazňujúc pokračovanie dohôd uzavretých medzi Medzinárodným združením konferenčných 
tlmočníkov a inštitúciami od 1. januára 1969, najmä pokiaľ ide o ustanovenia v oblasti 
sociálnej ochrany; 
 
berúc do úvahy spôsob, akým zmluvní konferenční tlmočníci od roku 1952 prispievajú 
k pokrytiu potrieb inštitúcií; 
berúc do úvahy, že zmluvní konferenční tlmočníci podliehajú dani Spoločenstva podľa 
nariadenia Rady 260/68; 
 
berúc do úvahy ustanovenia článku 902 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, 
 
sa dohodli takto: 
 
 
Článok 1: Rozsah pôsobnosti dohody 
 
Uvedená dohoda sa uplatňuje bez ohľadu na miesto výkonu na zmluvných konferenčných 
tlmočníkov zamestnaných Európskym parlamentom alebo Komisiou alebo Súdnym dvorom 

                                                 
1 Vzhľadom na ustanovenia článku 78 (platného do 31. decembra 2006) a 90 (platného od 1. januára 2007) 
Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa označenia „i.a.s“  („pomocný konferenčný tlmočník“) 
a  i.f.l.“ („nezávislý tlmočník“) nahrádzajú označením „AIC“ („zmluvný konferenčný tlmočník“). 
 
 2 Článok 78 do 31. decembra 2006. 
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v ich vlastnom mene alebo v mene iných inštitúcií a orgánov Európskej únie, ako aj orgánov, 
ktoré sa riadia právom Spoločenstva, zriadených zmluvami alebo aktom sekundárnej 
legislatívy Spoločenstva (ďalej len inštitúcie). 
 
Pracovný pomer sa uzatvára podľa podmienok stanovených v predpisoch týkajúcich sa 
zmluvných konferenčných tlmočníkov uplatňovaných inštitúciou, v ktorej poskytujú svoje 
služby. 
 
Táto dohoda má všeobecnú pôsobnosť a nie je obmedzená z geografického hľadiska. 
 
Všetky signatárske strany dohliadajú v rámci svojich príslušných právomocí na dodržiavanie 
všetkých ustanovení a ich riadneho plnenia. 
 
 
Hlava I: Všeobecné podmienky uzatvorenia pracovného pomeru so zmluvnými 
konferenčnými tlmočníkmi 
 
Článok 2: Podmienky uzatvorenia pracovného pomeru 
 
Každý začínajúci zmluvný konferenčný tlmočník3 akreditovaný po nadobudnutí platnosti 
revízie dohody a zamestnaný v súlade s prvým článkom druhým pododsekom tejto dohody 
musí odpracovať pre inštitúcie 250 pracovných dní na to, aby bol považovaný za skúseného 
tlmočníka.  
 
 
Článok 2a Doložka o dôvernosti 

Zmluvní konferenční tlmočníci musia bezvýhradne dodržiavať služobné tajomstvo. Musia ho 
dodržiavať voči každému a týka sa všetkého, čo sa tlmočník dozvedel počas výkonu svojej 
práce na neverejných zasadnutiach. 
 
 
Článok 3: Konzekutívne tlmočenie 

Keďže ovládanie konzekutívneho tlmočenia je základným prvkom povolania konferenčného 
tlmočníka, každý zmluvný konferenčný tlmočník je povinný vykonávať tento druh tlmočenia 
na zasadnutiach inštitúcií. Táto povinnosť sa neuplatňuje v prípade riadne uznaného 
zdravotného postihnutia. 
 
 
Článok 4: Odborné a jazykové zdokonaľovanie 
 
Zmluvní konferenční tlmočníci pravidelne pracujúci pre inštitúcie sa môžu zúčastňovať na 
odborných a jazykových vzdelávacích kurzoch (zameraných najmä na používanie IT nástroja 
umožňujúceho prístup k terminologickým databázam), ktoré tieto inštitúcie organizujú pre 

                                                 
3 Pozri rozhodnutie, uvedené v prílohe, prijaté spoločnou dohodou 20. júna 2001 predstaviteľmi Európskeho 
parlamentu, Komisie, Súdneho dvora a Medzinárodným združením konferenčných tlmočníkov, ktoré sa týka 
výkladu pojmu „začínajúci“ tlmočník, pričom sa rozumie, že výnimky stanovené v predposlednom odseku 
dotknutého rozhodnutia sa týkajú všetkých nedostatočne pokrytých jazykov. Táto príloha tvorí neoddeliteľnú 
súčasť uvedenej dohody. 
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svojich úradníkov a iných zamestnancov, za predpokladu, že je táto účasť v súlade 
s požiadavkami riadneho fungovania útvarov. 
Zmluvní konferenční tlmočníci majú prístup k vzdelávacím grantom za podmienok 
stanovených každou inštitúciou. Zmluvní konferenční tlmočníci sú vhodným spôsobom 
informovaní o týchto podmienkach.  
Článok 5: Politika prijímania zamestnancov 
 
Inštitúcie sa v záujme oboch strán a v rámci možnosti usilujú o udržiavanie určitej stálosti vo 
svojich politikách prijímania zamestnancov, o zamestnávanie priamym a individuálnym 
spôsobom a o vyhýbanie sa akémukoľvek náhlemu ukončeniu pracovného pomeru. 
 
 
Hlava II: Funkčné požitky 
 
Článok 6: Denná odmena 
 
Výška odmeny skúseného zmluvného konferenčného tlmočníka za jeden pracovný deň je 
stanovená podľa odmeny úradníka platovej triedy AD12 stupňa 54 pôsobiaceho v Bruseli. Je 
stanovená na dvadsatinu základného platu úradníka tejto triedy vynásobenú koeficientom 
0,9392638. 
 
Výška odmeny za jeden pracovný deň pre začínajúceho zmluvného konferenčného tlmočníka je 
stanovená na 72 % odmeny skúseného zmluvného konferenčného tlmočníka. 
 
Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie neodkladne informuje ďalšie signatárske strany uvedenej 
dohody o platových úpravách vyplývajúcich z vyššie uvedených ustanovení. 
 
 
Článok 7: Paušálny príspevok na cestovné výdavky 
 
Výška paušálneho príspevku na cestovné výdavky sa rovná polovici výšky dennej odmeny. 
 
Podmienky udelenia tohto príspevku sú uvedené vo vykonávacích predpisoch. 
 
 
Článok 7a: Vyrovnávací paušálny príspevok 
 
Výška vyrovnávacieho paušálneho príspevku sa rovná polovici výšky dennej odmeny. 
 
Na tento príspevok vzniká nárok v prípade dlhej cesty alebo služobnej cesty s viacerými 
presunmi. 
 
 
Článok 8: Daň 
 

                                                 
 4 Platová trieda A*12 stupňa 5 do 30. apríla 2006. 
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Príjmy zmluvných konferenčných tlmočníkov podliehajú dani Spoločenstva podľa nariadenia 
Rady 260/68 a v rámci rozsahu článku 13 protokolu o výsadách a imunitách sú oslobodené od 
vnútroštátnej dane. 
 
 
 
Článok 9: Diéty 
 
Keď zmluvný konferenčný tlmočník vykonáva prácu mimo miestnej oblasti, t. j. viac ako 60 
km od svojho miesta podnikania, poberá príspevok, ktorý sa rovná diétam na služobné cesty 
úradníkov inštitúcie, pre ktorú pracuje.  Zmluvnému konferenčnému tlmočníkovi sú na základe 
predloženia hotelového účtu uhradené náklady za hotel v maximálnej výške určenej hornou 
hranicou pre uvedených úradníkov. 
 
Zmluvný konferenčný tlmočník prípadne poberá dodatočné diéty. 
 
 
Článok 10: Náhrada cestovných výdavkov 
 
Zmluvní konferenční tlmočníci, ktorí majú bydlisko mimo miestnej oblasti, organizujú svoju 
cestu resp. cesty pri čo najvyššej efektívnosti nákladov.  Náhrada vzniknutých potrebných 
výdavkov sa uskutočňuje na základe predloženia stanovených podporných dokladov. Ak sú 
cestovné výdavky vyplatené vo forme zálohy, vyplatia sa v peňažnej mene, v ktorej bol 
zaplatený cestovný lístok. 
 
 
Článok 11: Nepracovné dni 
 
Pokiaľ by časový interval (maximálne tri dni) medzi dvoma za sebou nasledujúcimi 
pracovnými úlohami neumožňoval zmluvnému konferenčnému tlmočníkovi, aby sa vrátil na 
svoje miesto podnikania, sú mu za každý nepracovný deň vyplatené dve tretiny odmeny 
stanovenej v článku 6, ako aj diéty stanovené v článku 9. 
 
Ak sumy stanovené v predchádzajúcom pododseku neprevyšujú cenu cestovného lístka 
a príslušné príspevky, rovnaké opatrenie možno uplatňovať v prípade zmluvného 
konferenčného tlmočníka, ktorý uprednostňuje ostať v mieste výkonu práce. 
 
Žiadosť o uplatňovanie tohto článku musí oznámiť zmluvný konferenčný tlmočník, ktorý 
uprednostňuje ostať na mieste výkonu práce, útvaru resp. útvarom pre prijímanie zamestnancov 
pred začiatkom nepracovných dní. 
 
 
Článok 12: Cesty na veľkú vzdialenosť a náročné služobné cesty 

V prípade týchto osobitných služobných ciest sú stanovené náhrady. Sú uvedené vo 
vykonávacích predpisoch pre určitá ustanovenia dohody. 
 
 
Článok 13: Miesto podnikania 
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Na účely uplatňovania tejto hlavy zmluvní konferenční tlmočníci nemôžu mať viac ako jedno 
miesto podnikania. Toto miesto podnikania sa nahlási najneskôr pri prvom uzavretí zmluvy; 
každá zmena musí byť písomne oznámená a môže sa týkať iba nepretržitého obdobia v dĺžke 
najmenej šesť mesiacov. 
 
Miesto podnikania je v zásade miestom odchodu a/alebo návratu zmluvného konferenčného 
tlmočníka pri ceste na miesto a/alebo z miesta výkonu práce. 
 
Miesto podnikania zmluvných konferenčných tlmočníkov5 je uvedené vo verzii ich životopisu, 
ktorá je prístupná používateľom SCICnet-u6. 
 
 
Článok 14: Vypovedanie zmluvy 
 
Ak dôjde k vypovedaniu pracovnej zmluvy zmluvného konferenčného tlmočníka najmenej 60 
dní pred stanoveným dňom, zmluvný konferenčný tlmočník nemá nárok na žiadnu odmenu 
alebo príspevok. 
 
Vypovedaním zmluvy útvarom pre prijímanie zamestnancov v časovom úseku kratšom ako 60 
dní pred dňom plnenia zmluvy vzniká nárok na vyplatenie celkovej odmeny za každý deň 
vypovedanej zmluvy, s výnimkou akýchkoľvek iných náhrad.  
 
 
Hlava III: Sociálne zabezpečenie 
 
Článok 15: Starobné poistenie a poistenie pre prípad smrti 
 
Za zamestnaných zmluvných konferenčných tlmočníkov sa odvádzajú príspevky na starobné 
poistenie a poistenie pre prípad smrti.  Na tento účel zmluvní konferenční tlmočníci uzatvoria 
poistenie so subjektom, ktorý schválila Komisia.  
 
Príspevky sú zložené z dvoch častí: 
 
- prvej, ktorú znáša inštitúcia zamestnávajúca zmluvného konferenčného tlmočníka, je vo 
výške 16,50 % z dennej odmeny a prípadne z paušálneho príspevku na cestovné výdavky; 
 
- druhej, ktorá je vo výške 8,25 % dennej odmeny a prípadne paušálneho príspevku na cestovné 
výdavky a odrátava sa od nich. 
 
V prípade, ak náležite vyzvaný zmluvný konferenčný tlmočník neoznámi Komisii, ktorý 
subjekt si zvolil na účely prispievania na starobné poistenie a poistenie pre prípad smrti, výška 
príspevku na starobné poistenie a poistenie pre prípad smrti zahŕňajúca sumu hradenú 
zamestnávateľom a sumu z odmeny zmluvného konferenčného tlmočníka bude odvedená 
poisťovni vybratej Komisiou. 
 
 
                                                 
5 Medzinárodné združenie konferenčných tlmočníkov vyhlasuje, že pokiaľ ide o jeho členov, ich miesto 
podnikania zodpovedá adresám, ktoré sú uverejnené v databáze združenia, ktorá je prístupná na internete.  
6 Prípadné oznámenie tohto miesta podnikania nemôže byť v rozpore s pravidlami o prístupe k osobným údajom 
(nariadenie ES č. 45/2001). 
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Článok 16: Nemocenské a úrazové poistenie 
 
Komisia uzatvára poistnú zmluvu, aby boli zmluvní konferenční tlmočníci chránení v prípade 
úrazu, choroby a z toho vyplývajúcej straty príjmu počas pracovných dní a dní cesty 
uskutočnených pre Európsku úniu, ako aj počas nepracovných dní uvedených v článku 117. 
 
Inštitúcie odvedú za každý deň, počas ktorého pre nich zmluvný konferenčný tlmočník pracuje, 
príspevok na náklady poistenia.  
Poistná zmluva umožňuje zmluvným konferenčným tlmočníkom, ktorí si to želajú, aby sa 
poistili, bez finančného príspevku inštitúcií, na dni, počas ktorých pre Úniu nepracujú. 
 
Komisia konzultuje so všetkými signatárskymi stranami tejto dohody prevádzkovú časť výziev 
na predloženie ponúk, ktoré vydáva s cieľom uzavrieť alebo predĺžiť poistné zmluvy. 
 
 
Hlava IV: Platobné podmienky 
 
Článok 17: Používanie eura 
 
Dlžné sumy sa vyplácajú zmluvným konferenčným tlmočníkom alebo na ich účet bankovým 
prevodom v eurách. V prípade, že by platby uskutočnené v eurách boli v niektorej krajine 
zdrojom ťažkostí, Komisia sa bude snažiť vyriešiť ich v čo najkratšej lehote a medzitým 
použije menu, ktorú bežne používa vo finančných záležitostiach s touto krajinou. 
 
 
Článok 18: Lehoty splatnosti 
 
K platbe dôjde 
 
1) v priebehu štyroch týždňov od soboty týždňa, v ktorom bol odpracovaný posledný pracovný 
deň, v prípade odmeny, príspevkov a výdavkov, po odpočítaní príspevku, ktorý má byť 
vyplatený poisťovni, v ktorej je konferenčný tlmočník poistený, podielu zmluvného 
konferenčného tlmočníka na zdravotnom a úrazovom poistení a prípadne podielu príspevkov 
a výdavkov, ktoré znáša iná inštitúcia alebo tretia osoba; 
 
2) v priebehu ôsmich týždňov od soboty týždňa, v ktorom bol odpracovaný posledný pracovný 
deň, v prípade vyplácania príspevku na starobné poistenie a poistenie pre prípad smrti. 
 
Komisia vyplatí v tretí pracovný deň prvého týždňa, ktorý nasleduje po týždni, v priebehu 
ktorého boli uskutočnené služby, zálohu odmeny vo výške 80 %. 
 
 
Hlava V: Vzťahy medzi signatárskymi stranami 
 
Článok 19: Revízia dohody a konzultácia 
 

                                                 
7
 Pokrytie počas nepracovných dní uvedených v článku 11 nadobudne platnosť až od 1. marca 2005. 
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Medzi stranami dôjde ku konzultácii v prípade, ak sa plánuje zmena a doplnenie dohody alebo 
jej príloh. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť až dňom prijatia písomnej dohody vo 
forme dodatku. 
 
Konzultácie sa konajú na základe žiadosti jednej zo strán na preskúmanie vykonávacích 
predpisov tejto dohody a na umožnenie vzájomnej výmeny informácií. 
 
Keď sa o konzultáciu požiadalo alebo ak je plánovaná, každá zo strán oznámi druhej strane 
zloženie delegácie, ktorá ju zastupuje. Tieto delegácie sa zídu najneskôr do 6 týždňov po 
predložení žiadosti. Strany sa zaväzujú, že v čo najkratšom čase prijmú všetky potrebné 
opatrenia na dosiahnutie dohody. 
 
 
Článok 20: Profesijné delegácie 
 
Každá signatárska inštitúcia určí profesijnú delegáciu, ktorá je poverená sledovaním 
vykonávania dohody. Profesijná organizácia oznámi každej inštitúcii zoznam svojich členov. 
Inštitúcie uľahčujú týmto delegáciám úlohu najmä tým, že menujú predstaviteľa zodpovedného 
za konkrétny prípad. Zasadnutia sa organizujú na základe žiadosti delegácie alebo príslušnej 
inštitúcie. 
 
 
Článok 21: Záruky odborov 
 
Signatárske inštitúcie dohody sa zaväzujú, že predídu akejkoľvek diskriminácii pri prijímaní 
členov vyjednávajúcej delegácie a profesijných delegácií alebo zmluvných konferenčných 
tlmočníkov, ktorí majú akúkoľvek inú zastupiteľskú funkciu. 
 
 
Článok 22: Výklad dohody 
 
Každý spor týkajúci sa výkladu uvedenej dohody, ktorý nemohol byť vyriešený v rámci 
konzultácii v zmysle článku 19, sa rieši cestou rozhodcovského konania. 
 
Každá strana určí na tento účel svojho rozhodcu v lehote do 4 týždňov od predloženia žiadosti 
jednej strany o začatie rozhodcovského konania bez toho, aby bola dotknutá táto dohoda a jej 
prílohy. 
 
Títo dvaja arbitri určia v lehote 3 týždňov tretieho arbitra, ktorý nie je alebo nebol v žiadnom 
vzťahu so žiadnou zo strán. Títo traja arbitri tvoria arbitrážnu radu, ktorá má v lehote 10 
týždňov od jej vytvorenia vyriešiť spor podľa postupov, ktoré považuje za najvhodnejšie. Ak 
by však nebol vo vyššie stanovenej lehote určený jeden rozhodca, určí ho predseda Súdneho 
dvora Európskych spoločenstiev. 
 
 
Hlava VI: Riešenie jednotlivých sporov 
 
Článok 23: Opravné prostriedky 
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Podľa článku 1178 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych 
spoločenstiev sa na jednotlivé spory vzťahujú opravné prostriedky ustanovené v hlave VII 
služobného poriadku. 
 
 
Hlava VII: Pracovné podmienky 
 
Článok 24: Pravidlá prideľovania tlmočníkov a zloženie tímov 
 
Pravidlá prideľovania zmluvných konferenčných tlmočníkov a pravidlá týkajúce sa zloženia 
tímov sú rovnaké ako tie, ktoré sa uplatňujú na stálych tlmočníkov inštitúcie, v mene ktorej 
boli zamestnaní, s výhradou ustanovení o poslednom dni práce. 
 
Inštitúcie stanovujú a riadia prijímanie a program prideľovania zmluvných konferenčných 
tlmočníkov tak, aby sa zaručila kvalita a obmedzil sa počet sprostredkujúcich jazykov. 
 
Ustanovenia druhého a tretieho pododseku článku 19 sa uplatňujú podľa práva v prípade 
zmeny jazykového režimu Európskej únie alebo pravidiel upravujúcich prideľovanie stálych 
tlmočníkov. 
 
 
Článok 25: Miesto výkonu práce 
 
Miesto výkonu práce zmluvného konferenčného tlmočníka je stanovené v pracovnej zmluve. 
 
Ak si to vyžadujú služobné povinnosti, inštitúcia si po konzultácii s tlmočníkom vyhradzuje 
možnosť zmeniť miesto výkonu práce stanovené v zmluve. Zmluvný konferenčný tlmočník 
môže byť zamestnaný v mieste podnikania v prípade, ak by sa zmluvné povinnosti mimo jeho 
miesta podnikania zrušili. 

 
 
Článok 26: Dokumentácia 
 
Inštitúcie dávajú k dispozícií zmluvným konferenčným tlmočníkom vyslaným na zasadnutia 
všetku prístupnú dokumentáciu potrebnú k ich práci. 
 
 
Článok 27: Technické zariadenia 
 
V prípade inštalácie alebo vylepšenia svojich technických zariadení sa inštitúcie zaväzujú 
dodržiavať normy a špecifikácie ISO a CIE (Medzinárodná komisia pre osvetlenie) a prípadne 
normy a špecifikácie schválené spoločnou dohodou s orgánmi zastupujúcimi stálych 
tlmočníkov a zmluvných konferenčných tlmočníkov. 
 
Inštitúcie sa usilujú o dodržiavanie rovnakých noriem a špecifikácií v rámci zasadnutí 
vykonávaných mimo ich budov. Zmluvní konferenční tlmočníci zároveň odmietajú pracovať 
v zariadeniach, ktoré inštitúcie odmietnu pre nesúlad s týmito normami a špecifikáciami. 
                                                 
8 Článok 73 do 31. decembra 2006. 
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Pokiaľ ide o nové technológie, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 27a, signatárske 
strany dbajú v čo najširšej miere o dodržiavanie „Kódu používania nových technológií v oblasti 
konferenčného tlmočníctva.“ 
 
 
 
Článok 27a: Tlmočenie na diaľku 

Ustanovenia medziinštitucionálnej dohody o ustanoveniach platných pre tlmočenie na diaľku, 
uzavretej medzi zástupcami administratívnych oddelení Súdneho dvora a Európskeho 
parlamentu a zástupcami Európskej komisie na jednej strane a zástupcami stálych tlmočníkov 
a zmluvnými konferenčnými tlmočníkmi Súdneho dvora a Európskeho parlamentu a, pokiaľ 
ide o Komisiu, odborovými zväzmi alebo združeniami zamestnancov a zástupcami zmluvných 
konferenčných tlmočníkov na druhej strane, sa plným právom uplatňujú. 

 
Článok 27b: Ochrana práv zmluvných konferenčných tlmočníkov a vyhlásenie o odmietnutí 
zodpovednosti 
 
Keď sa pretlmočený text zaznamená a sprístupní verejnosti alebo rozšíri, inštitúcie dohliadnu, 
aby sa na ďalej šírenej nahrávke, najmä v prípade šírenia cez internet, objavilo vyhlásenie 
spresňujúce, že úlohou pretlmočeného textu je uľahčenie komunikácie a že ho nemožno 
považovať za autentickú náhradu diskusií. Takisto pripoja vyhlásenie o odmietnutí 
zodpovednosti, v ktorej sa uvedie, že tlmočník odmieta akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide 
o prípadné chyby alebo vynechanie, ku ktorým by mohlo dôjsť počas tlmočenia, pokiaľ ide 
o obsah pôvodného prejavu alebo informácií, o ktoré sa prejav opiera, alebo pokiaľ ide o 
škody, ktoré by mohlo spôsobiť využitie tlmočenia.  
 
 
Hlava VIII: Záverečné ustanovenia 
 
Článok 28: Trvanie dohody 
 
Uvedená dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže byť vypovedaná každou stranou 
s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou. 
 
V prípade vypovedania sa plným právom uplatňujú konzultácie ustanovené v článku 19. 
 
 
Článok 29: Prispôsobovanie právnych predpisov 
 
Každá inštitúcia prispôsobí svoje právne predpisy týkajúce sa zmluvných konferenčných 
tlmočníkov v súlade s uvedenou dohodou. 
 
 
Článok 30: Priložené doklady a vyhlásenie 
 
Vykonávacie predpisy pre určité ustanovenia dohody, Spoločné vyhlásenie signatárskych 
inštitúcií dohody o poskytnutí technickej pomoci v oblasti tlmočníctva, ako aj rozhodnutie 
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z 20. júna 2001 vymedzujúce pojem začínajúceho tlmočníka, pripojené k tejto dohode, tvoria 
neoddeliteľnú súčasť dohody. 
 
 
Článok 31: Nadobudnutie platnosti dohody 
 
Dohoda nadobúda platnosť 1. septembra 1999. 
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V Bruseli 28. júla 1999 v štyroch exemplároch 
 
 
Za inštitúcie a orgány  
Európskych spoločenstiev  
 

Za AIIC poverené profesijnými 
asociáciami tlmočníkov uznanými za 
zastupiteľské v zmysle výzvy na 
vyjadrenie záujmu: 

 
 
 
Za Európsky parlament: 
 
Julian PRIESTLEY  
generálny tajomník  

Malick SY  
predseda AIIC 

 
 
 
Za Komisiu: 
Carlo TROJAN 
generálny tajomník 
 
 
 
Za Súdny dvor: 
Roger GRASS 
tajomník 
 
 
Podpis dohody zástupcom Súdneho dvora 
nemôže za žiadnych okolností ovplyvniť jeho pozíciu 
ako súdnej inštitúcie. 
 


