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Keelekasutus Eurojusti välissuhtluses 

Eurojust kasutab suhtlemisel oma partneritega liikmesriikides ja ELi kodanikega kõiki Euroopa 

Liidu ametlikke keeli. Kuigi Eurojusti avalikuks levitamiseks ette nähtud dokumendid 

koostatakse peamiselt inglise keeles, tõlgitakse need teistesse keeltesse, nagu on kirjeldatud 

käesolevas poliitikas. 

Avalikud planeerimis- ja aruandlusdokumendid 

Eurojust tõlgib kõikidesse ametlikesse keeltesse järgmised dokumendid: 

 ühtne programmdokument (sh aasta tegevuskava ja eelarve); 

 aastaaruanne. 

Eurojusti operatiivtegevuse avalikud aruanded, töökorraldus 

Eurojusti praktilisel kogemusel põhinevad uuringuaruanded, strateegilised projektid ja suunised 
koostatakse inglise keeles. Eurojust tõlgib kõikidesse ametlikesse keeltesse järgmised tekstid: 

 praktikute igapäevatöös kasutatavate praktiliste suuniste ja käsiraamatute täistekstid; 

 uuringute ja strateegiliste projektide tulemused / kommenteeritud kokkuvõtted. 

Samuti tõlgib Eurojust kõikidesse ametlikesse keeltesse kolmandate isikutega sõlmitud 

töökorralduse täisteksti. 

Avalikud küsitlused, dokumentidele juurdepääsu taotlused, isikuandmetele 
juurdepääsu taotlused 

Üldsuselt saadud taotlustele vastab Eurojust taotluse keeles. Et vältida vastuste hilinemist 
tõlkevajaduste tõttu, tõlgib Eurojust teabe taotluste, dokumentidele juurdepääsu taotluste ja 
isikuandmetele juurdepääsu taotluste standardvastused ning kasutab, kui vaja, nende 
kohandamiseks Eurojusti ametikohtadel töötavate asjaomase keele emakeelena kõnelejate abi. 

Pressiteated ja pressiüritused 

Eurojust avaldab pressiteateid inglise keeles. 

Kui pressiteated on seotud Eurojusti operatiivtegevusega, tõlgitakse need ja asjakohased 
tugidokumendid teistesse mõjutatud liikmesriikide või kolmandate riikide keeltesse, kui 

 seda võimaldab avaldamise ajakava ja 

 tõlgitud pressiteade täidab paremini teabevahetuse eesmärki. 

Oluliste institutsiooniliste arengute korral ja kui ajakava võimaldab, tõlgitakse pressiteade ja 
tugidokumendid kõikidesse ametlikesse keeltesse. 

Pressiürituste jaoks (pressikonverentsid, pressi infotunnid) korraldab Eurojust suulise tõlke mis 
tahes eriti mõjutatud liikmesriigi keelde, kui see on ürituse organiseerimisel võimalik ja vajalik 
teabevahetuse parema mõju saavutamiseks. 

 

Veebileht 

Eurojusti veebilehe põhikeel on inglise keel. See võimaldab Eurojusti töötajatel pidevalt luua, 
jälgida ja ajakohastada veebilehe sisu. 
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Kõigist Eurojusti avalikest materjalidest (aastaaruanne, ühtne programmdokument, 
töökorraldus kolmandate isikutega, suunised, uuringute ja strateegiliste projektide 
kommenteeritud kokkuvõtted, pressiteated), mis tõlgitakse teistesse keeltesse, avaldatakse 
veebilehel kõik keeleversioonid. Kasutamise lihtsustamiseks loob veebileht teatud keeles olevate 
dokumentide kogud (nn riigipõhised leheküljed). 

Eurojusti rolli kirjeldavad leheküljed („Kes me oleme“, „Mida me teeme“, „Kuidas me seda teeme“ 
ja „Miks see on oluline“) tõlgitakse kõikidesse ametlikesse keeltesse. 

Konkreetsete riiklike büroode kontaktandmed avaldatakse asjaomase liikmesriigi ametlikus 
keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles. 

Muid lehekülgi võidakse tõlkida ametlikesse keeltesse, kui see on teabevahetuse eesmärgi 
saavutamiseks oluline ja sisu on piisavalt püsiv, et lehekülge (ja selle tõlkeid) ei oleks vaja 
ajakohastada sagedamini kui kord aastas. 

Sotsiaalmeedia 

Eurojusti sotsiaalmeediakanalite sisu avaldatakse inglise keeles, et sotsiaalmeedia halduse eest 
vastutavad Eurojusti töötajad saaksid sisu postitada, teha kvaliteedikontrolli ja vastata mis tahes 
kommentaaridele või vastustele. 

Sotsiaalmeediarakendused võimaldavad tekstide masintõlget teistesse ametlikesse keeltesse. 


