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Ardrúnaíocht Chomhairle an 
Aontais Eorpaigh 
 
 27 Deireadh Fómhair 2014 
Óstaí an Rí 
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Óstaí an Rí 

28/10/2014 

Gairm an dlítheangeolaí/aistritheora san AE 

An Ghaeilge sna hInstitiúidí Eorpacha 

An Ghaeilge i gComhairle an Aontais Eorpaigh 

Deiseanna fostaíochta agus dálaí oibre 

An Bhruiséil 

Suímh úsáideacha agus doiciméid tagartha 
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Tuairimí éagsúla ar ghairm an 
aistritheora 

28/10/2014 

Les traductions augmentent les fautes d'un ouvrage et en gâtent les beautés – Voltaire  

(San aistriúchán, scriostar áilleacht an bhunsaothair agus méadaítear na hearráidí atá ann)  
 

Traduttore traditore - Seanfhocal na hIodáilise  

(Aistritheoir, feallaire)  
 

Western Europe owes its civilization to translators 
Louis G. Kelly 
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Is that a fish in your ear?:  
Translation and the meaning of everything 

27 June 2014 
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Próifíl an dlítheangeolaí 

28/10/2014 

Cáilíochtaí 

• Bunchéim sa Dlí nó a coibhéis 

•Ardchaighdeán sa Ghaeilge 

•An tríú teanga Eorpach 

• Cúrsaí aistriúcháin agus/nó taithí eile 

•An Séala Creidiúnaithe  

(Foras na Gaeilge) 
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Na hInstitiúidí Eorpacha  
ina bhfuil Dlítheangeolaithe 

An Chúirt Bhreithiúnais 

An Chomhairle 

An Coimisiún 

An Pharlaimint 

An Lárionad Aistriúcháin 
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Próifíl an aistritheora 

28/10/2014 

Cáilíochtaí 

• Bunchéim sa Ghaeilge 

• Ard-dioplóma nó Máistreacht sa Ghaeilge 

– go háirithe i léann an aistriúcháin 

• An tríú teanga Eorpach 

• Cúrsaí aistriúcháin agus/nó taithí eile 

• An Séala Creidiúnaithe (Foras na Gaeilge) 
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Próifíl an aistritheora 

28/10/2014 
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Aonad na Gaeilge 

28/10/2014 

Aonad na Gaeilge sa Chomhairle 

• 24 Aonad teanga 

• 42 i ngach gnáth-Aonad  

• 4 san Fhoireann bainistíochta 

• Ceann Aonaid, Oifigeach Cáilíochta, Comhordaitheoir agus Bainisteoir Acmhainní 

• 9 gcúntóirí, 29 n-aistritheoirí (athbhreithiú san áireamh ) 

• Aonad na Gaeilge – 13 aistritheoirí 

• Conas a roinntear an obair? 

Ról na Comhairle sa ghnáthnós imeachta reachtach 

(comhchinnteoireacht). 

Ról an dlítheangeolaí sa Chomhairle 
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Cineálacha doiciméad 

28/10/2014 

Téacsanna do laíthreán idirlín na Comhairle 

Conarthaí aontachais agus eile 

Preaseisiúintí 

Conclúidí  ó Chomhairle na nAirí 

Conclúidí ó gComhairle Eorpach (i bhfíor-am) 

Dréacht-Rialacháin faoin ngnáthnós imeachta reachtach agus doiciméid ghaolmhara 

Aistriúcháin d’Institiúidí agus do chomhlachtaí AE eile 
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Roinnt uirlisí agus acmhainní ar líne 

28/10/2014 

IATE (Bunachar sonraí téarmaíochta) 

EUR-LEX (corpas dlí) 

Acmhainní teanga don Ghaeilge 

Oifig na bhFoilseachán – An Treoir Stíle 

Focal.ie 

Acmhainn.ie 
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Taithí oibre agus deiseanna 
fostaíochta sna hInstitiúidí 

28/10/2014 

Tréimhsí oiliúna neamhíoctha 

Tréimhsí oiliúna iníoctha 

Conradh gearrthéarma (CAST) 

Conradh mar ghníomhaire sealadach 

Poist bhuana 
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Tuarastal agus dálaí oibre 

28/10/2014 

40 uair/seachtaine (amchlár pearsanta solúbtha)  

Tuarastal agus liúntais 

• AST 1/1 Rúnaí - € 2,700 (singil) € 4,300 (pósta + 3 pháiste) 

• AD 5/1 Aistritheoir - € 4,100 (singil) € 5,900 (pósta + 3 pháiste) 

• AD Aistritheoir (CAST) - € 3,400 

• AD 7/1 Dlítheangeolaí – € 5,100 (singil) € 7,000 (pósta + 3 pháiste) 

Saoire 

• 24 lá in aghaidh na bliana 

• 1-5 lá bunaithe ar d’aois 

• 4 lá taisteal  

• 13 lá saoire bainc in 2013 

Árachas sláinte 

• Suas le 80% de gach costas ar ais 

• Imdhíontaí srl = saor in aisce 

• Scrúdú sláinte bliantúil  

Eile 

• Naíolanna agus Scoileanna ar fáil dóibh siúd a bhfuil páistí acu 
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Tréimhsí oiliúna sa Chomhairle 

28/10/2014 

http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc 
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Comórtais EPSO 

28/10/2014 

europa.eu/epso/ 
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An Bhruiséil  

28/10/2014 

1.1-1.8 milliún daoine 

Cathair dhátheangach – Fraincis agus Pléimeannais 

Cathair ilteangach ilchultúrtha 

Neart siamsa agus imeachtaí cultúrtha 

Pobal láidir Gaeilge – neart imeachtaí 

Árasán aon seomra - €650/míosa nó dhá sheomra – €800/míosa  

Córas iompair den scoth 

Croílár na hEorpa –mol don taisteal 



｜17｜ 

Suímh na nInstitiúidí 

28/10/2014 17 

europa.eu/epso 

consilium.europa.eu 

ec.europa.eu 

europarl.europa.eu 

cdt.europa.eu 

curia.europa.eu 
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Go raibh maith agaibh  
as éisteacht linn 
 
 

An bhfuil ceisteanna agaibh orainn? 
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