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EULITA (Euroopa õigustõlkide ja –tõlkijate assotsiatsioon - European Legal Interpreters and 
Translators Association) ja Lessiuse Ülikool Antwerpenis on saanud EL rahastuse projektile TRAFUT 
(Koolitus tuleviku jaoks – Training for the Future), mis on suunatud EL direktiivi nr 2010/64/EL 
„Õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses“ teatud aspektidele. Oma toetust 
TRAFUT projektile on väljendanud  EL asepresident pr V. Reding oma kinnituskirjas TRAFUT projekti 
meeskonnale.   
 
Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada kõnesoleva direktiivi rakendamist, pidada erinevate 
seonduvate isikutega õigusareenil nõu direktiivi erijoonte üle, nagu seda on  
 
•   direktiivi õiguslikud järelmid liikmesriikide jaoks, 
•   kvaliteedi olemasolu või selle puudumine suulisel ja kirjalikul tõlkimisel (ja kuidas seda 

tuvastada), 
•   siseriiklikesse /regionaalsetesse õigustõlkide ja –tõlkijate registritesse kandmine ja registrite   

haldamine (pidades silmas e-õiguse portaali jaoks tulevikus arendatavat elektroonset andmebaasi),  
•   parimad praktikad tõhusaks suhtlemiseks õigustõlkide ja –tõlkijate ning teiste õiguslikult 

seonduvate  osapoolte vahel,  
•   õiguslikus kontekstis kasutatavad kaasaegsed kommunikatsioonitehnoloogiad (s.t. tõlkimine 

videokonverentsi teel) ja nõuded erivajadustega inimeste jaoks (s.t. viipekeele tõlkimine). 
 
TRAFUT projekti käigus organiseeritakse 18 kuu jooksul neli regionaalset tööseminari, mis 
toimumiskohtadeks on:  
 
• Ljubljana, Sloveenia, 24.-26.november 2011, 
• Madrid, Hispaania, 15.-16.märts 2012,  
• Helsinki, Soome, 13.-15.juuni 2012, 
• Antwerpen, Belgia, 18.-20.oktoober 2012. 
 
Igale nendest regionaalsetest tööseminaridest kutsutakse osalejaid kuuest kuni seitsmest EL 
liikmesriigist.  Eelseisvale tööseminarile Helsingis 13.-15.juunini 2012 on riikidest valitud osalema 
Horvaatia, Taani, Eesti, Soome, Ungari, Läti, Leedu ja Rootsi. Tööseminaride sihtgrupiks on 
kohtunikud, prokurörid, juristid, kohtute töötajad, politseiasutused, justiitsministeeriumi ja 
rahvuslike õigustõlkeliitude esindajad.   
 
TRAFUT projektimeeskonna nimel sooviksin ma kutsuda kõiki asjasthuvitatud osapooli osalema 
tööseminaril Helsingis. Usume, et erinevad ülal üldjoontes kirjeldatud seminariteemad pakuvad huvi 
õiguslikult seonduvatele isikutele ja süvendavad nende arusaama EL direktiivi erinevatest 
küsimustest.  
  
Täpsemad üksikasjad TRAFUT projekti ja Helsingi tööseminari kohta, s.h. programm ja 
registreerimisvorm on esitatud EULITA veebilehe TRAFUT alajaotuses (www.eulita.eu).  

 
Palume arvestada, et tööseminaril osalejad tasuvad oma reisi- ja majutuskulud ise.  
 
Palun ärge kõhelge võtmast minuga ühendust, kui vajate mingit täiendavat infot TRAFUT 
tööseminari kohta Helsingis, Soomes 13.-15.juunini 2012. – Parimate tervitustega, 
 
Liese Katschinka, TRAFUT projekti koordinaator 
postiaadress: 1180 Vienna, Scheibenbergstrasse 59 
telefon/faks: +43 (01) 470 98 19, e-post: trafut@eulita.eu 
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