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Dalykas: Iniciatyva dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl 

teisių į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese
- Išsamaus paaiškinimo santrauka pagal Lisabonos sutarties Protokolo (Nr. 2) 

5 straipsnį

Dokumente pateikiama poveikio vertinimo santraukos, kurią Komisija pateikė 2009 m. liepos 8 d. 

dėl savo pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu 

baudžiamuosiuose procesuose 1, kopija.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės pateikė iniciatyvą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl teisių į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese 2, ši santrauka 

pateikiama pakartotinai, siekiant įvertinti, ar iniciatyva atitinka subsidiarumo ir proporcingumo 

principus pagal Lisabonos sutarties Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnį.

________________________

                                               
1 Komisijos pasiūlymas pateiktas dok. 11917/09 + ADD 1 + ADD 2.
2 Dok. PE-CONS 1/10.
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KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS

SANTRAUKA

1. BENDROSIOS APLINKYBĖS

Kaltinamų ir įtariamų asmenų teisė į teisingą bylos nagrinėjimą yra pagrindinė teisė, kurią Europos 
Sąjunga gerbia kaip bendrąjį principą, įtvirtintą ES sutarties 6 straipsnio 2 dalyje. Praktikuojantys 
teisininkai ir valstybės narės sutaria, kad būtina tarpusavio pasitikėjimo sąlyga – valstybių narių 
nacionalinėse baudžiamosios teisės sistemose užtikrinama būtiniausia įtariamų ir kaltinamų asmenų, 
nepaisant jų pilietybės, apsauga. Pagal Hagos programą šios srities veiklai buvo teikiama 
pirmenybė. Naujas pasiūlymas numatytas 2009 m. Komisijos teisėkūros darbo programoje.
Poveikio vertinime įvertinamos šio pasiūlymo pasirinkimo galimybės.

2. POLITINIS ĮGALIOJIMAS, TEISINIS PAGRINDAS IR KONSULTACIJOS SU 
SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS

Teisės į gynybą aiškiai paminėtos Tamperės išvadose ir visada buvo sudėtinė ES abipusio 
pripažinimo darbotvarkės dalis. Siekiant palengvinti ir paspartinti tarptautinių bylų tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą priimta daugybė priemonių. Tačiau iki šiol nėra nė vienos priemonės 
tarptautinio proceso dalyvių teisinei padėčiai pagerinti. Šis pusiausvyros trūkumas turi neigiamų 
pasekmių valstybių narių tarpusavio pasitikėjimui, dėl to reikia imtis veiksmų ES lygmeniu.
Po to, kai 2003 m. paskelbta Žalioji knyga dėl procesinių garantijų, Komisija 2004 m. balandžio 
mėn. šiuo klausimu priėmė pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo. Sutarimas negalėjo būti pasiektas ir 
teisės akto rengimas buvo atidėtas. Komisijos pasiūlymas buvo pagrįstas ES sutarties 31 straipsnio 
1 dalies c punktu. Tarybos teisės tarnyba paskelbė nuomonę, kurioje patvirtino, kad tai buvo 
tinkamas teisinis pagrindas.
Komisija 2009 m. kovo 26–27 d. surengė ekspertų susitikimą. Dauguma atsakymų buvo palankūs 
teisėkūros veiksmams, kuriuos lydėtų ne teisėkūros priemonės. Didžioji dauguma dalyvių 
prieštaravo tam, kad pasiūlymas būtų susijęs tik su tarptautinėmis bylomis. Poveikio vertinimas 
aptartas dviejuose Tarpžinybinės iniciatyvinės grupės susitikimuose. Rengdama šį poveikio 
vertinimą Komisija rėmėsi daugybe papildomų informacijos šaltinių, įskaitant 5 tyrimus.

3. PROBLEMOS APIBRĖŽIMAS

Problema, kuriai būdingi įvairūs teisiniai ir socialiniai aspektai, gali būti apibendrinta taip:

– padidėjęs judėjimas ES, pasenusios nuostatos ir nenuoseklus galiojančių tarptautinių standartų 
(Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTPLK)) taikymas 
valstybių narių lygmeniu.

– Areštų, dėl kurių pagal Europos arešto orderį (EAO) atliekami perdavimai, neaprėpia EŽTPLK 6 
straipsnio taikymo sritis, nes manoma, kad tai yra ekstradicija.

– Abipusio pripažinimo principas gali būti veiksmingas tik tada, jeigu valstybės narės yra 
įsitikinusios, kad teismo sprendimai kitose valstybėse narėse priimami teisingai.

– Piliečiai ir praktikuojantys teisininkai mano, kad kitose nei jų gimtoji valstybėse narėse 
teisingumo sistemos yra neteisingos ir kad jie negali pasinaudoti savo teisių gynyba tarptautiniu 
lygmeniu, nes Europos žmogaus teisių teismas yra apkrautas skundais.

– Vienas iš šios problemos aspektų yra tai, kad kaltinamajam neužtikrinama galimybė pasinaudoti 
tinkamomis vertimo raštu ir žodžiu paslaugomis.



5676/10 4
DG H 2B LT

4. ES VEIKSMŲ POREIKIS

Briuselio laisvojo universiteto (pranc. Université Libre de Bruxelles (ULB)) atliktame tyrime 
nustatyta, kad abipusio pripažinimo priemonėms kliūtis sudarė skirtingi tarpusavio pasitikėjimo 
lygmenys. Kai nėra tinkamų standartų, kuriais užtikrinamos įtariamųjų teisės suprasti procesą, 
esama rizikos, kad pirmiau įvardytas pusiausvyros tarp baudžiamojo persekiojimo ir kaltinamojo 
trūkumas galėtų dar padidėti ir galiausiai prieštarauti ES teisingumo interesams.
Iki šiol valstybės narės skirtingu lygiu laikėsi įsipareigojimų dėl teisingo teismo proceso, iš esmės 
kylančių iš jų nacionalinės teisės ir EŽTPLK, o tai lėmė garantijų lygio skirtumus. Priimdama teisės 
aktus ES galėtų paaiškinti teisinės pareigos užtikrinti teisę į teisingą teismo procesą pagal ES 
baudžiamąją teisę prasmę.

5. TIKSLAI

Bendras tikslas – sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą siekiant sudaryti galimybes geriau taikyti 
abipusio pripažinimo principą. Sustiprėjus tarpusavio pasitikėjimui tikėtina, kad galiojančios ES 
abipusio pripažinimo priemonės veiks geriau.
Bendras tikslas gali būti apibūdintas šiais konkrečiais tikslais:

1) nustatyti procesinių teisių visuose procesuose, įskaitant ekstradiciją ir EAO, bendrus 
būtiniausius standartus;

2) užtikrinti, kad piliečiai būtų informuoti apie tai, kaip galėtų pasinaudoti šiais bendrais 
būtiniausiais standartais visoje ES.

6. POLITIKOS PASIRINKIMO GALIMYBĖS

1: Status quo
Tikėtina, kad nesiėmus veiksmų ES lygmeniu, padėtis plėtotųsi kaip nurodyta 4 dalyje. Ši 
pasirinkimo galimybė yra pagrįsta prielaida, kad iš valstybių narių tikimasi, jog jos laikysis 
EŽTPLK ir nustatys būtiniausias garantijas vidaus teisminiuose procesuose.

2: Ne teisėkūros priemonių skatinimas (geriausia patirtis)
Būtų imtasi priemonių, kad būtų dalijamasi nacionaline geriausia patirtimi ir rengiamos ES gairės. 
Šia pasirinkimo galimybe būtų siekiama didesnio EŽTPLK standartų žinomumo, skleidžiant ir 
rekomenduojant patirties pavyzdžius, kurie padeda laikytis EŽTPLK. Pasirinkus šią galimybę 
nebūtų pasiektas tolesnis teisės normų derinimas.
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3: Naujas dokumentas, kuriuo reglamentuojamos visos teisės
Kad ši pasirinkimo galimybė būtų sėkminga, reikėtų naujos sutarties, turinčios aiškų teisinį 
pagrindą, ir skirtingų (bendroji Bendrijos teisė) teisėkūros procedūrų. Jeigu teisės aktai būtų 
sėkmingai priimti, jų vėlesnis įgyvendinimas valstybėse narėse, Komisijos stebėsena ir galiausiai 
kreipimasis į Europos Teisingumo Teismą padėtų įveikti laikantis EŽTPLK atsirandančius
skirtumus. Tikram tarpusavio pasitikėjimui skatinti gali prireikti praktinių priemonių.

4: Priemonė, susijusi tik su tarptautinėmis bylomis
Akivaizdu, kad ši pasirinkimo galimybė būtų tik pirmasis žingsnis, tačiau, jeigu jis būtų sėkmingas, 
prisidėtų stiprinant tarpusavio pasitikėjimą ir padėtų įveikti pasipriešinimą kitiems teisės aktams. 
Tačiau reikėtų kruopštaus įvertinimo tam, kad bet kokia galima problema, susijusi su diskriminacija 
tarp įtariamųjų, dalyvaujančių tarptautiniame arba vidaus procese, kategorijų būtų tinkamai 
išspręsta.

5: Laipsniškas metodas, pagal kurį pirmiausia būtų suteikta teisė į vertimą žodžiu ir raštu
Šis metodas aprėptų naują pamatinį sprendimą, kuriame būtų reikalaujama, kad valstybės narės 
nustatytų tik galimybės pasinaudoti vertimu žodžiu ir raštu būtiniausius standartus. Teisės turėtų 
būti taikomos bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam padarius nusikaltimą, nuo to laiko, 
kai kompetentingos institucijos jam praneša, kad jis įtariamas padaręs nusikaltimą, iki galutinio
nuosprendžio priėmimo. Šios pasirinkimo galimybės taikymo sritis galėtų būti skirtinga, ir joje 
galėtų būti numatyta, kad šios dvi teisės būtų taikomos tik a) tarptautinėse bylose arba b) visose 
bylose.

7. POLITIKOS PASIRINKIMO GALIMYBIŲ POVEIKIO ANALIZĖ

1 Status quo
Dėl ES veiksmų nebuvimo šioje srityje galiausiai gali sulėtėti pasiekta teismų bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose ir bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo pažanga.

2 Geriausia patirtis
Teigiamas poveikis: geriausios patirties rekomendacijos galėtų duoti teigiamų rezultatų, jeigu 
valstybės narės nuspręstų tų rekomendacijų laikytis. Neigiamas poveikis: didelėje šio pasiūlymo 
dalyje dar kartą pakartojama tai, ką Europos Taryba įtraukė į rekomendacijas, ir tai, ką patarė kiti 
ekspertai, tačiau to nebuvo padaryta. Ši pasirinkimo galimybė taip pat gali nuvilti Europos 
Parlamentą, suinteresuotąsias šalis ir valstybes nares, kurios nori, kad būtų priimtas privalomasis 
dokumentas.

3 Naujas dokumentas, kuriuo reglamentuojamos visos teisės
Teigiamas poveikis: šios rūšies pamatiniu sprendimu būtų padidintas valstybių narių teisinio 
tikrumo lygis. Tai būtų privalomasis dokumentas, kuriuo būtų pagerintas EŽTPLK laikymasis, kad 
būtų užtikrintas teisingas teismo procesas. Tačiau visų teisių, kaip paketo dalies, reglamentavimas 
reiškia, kad mažiau laiko skiriama kiekvienai teisei ir kad kartu su kompromisais jos silpnėja. Jeigu 
Lisabonos sutartis įsigalios, vienbalsiškumo nebus reikalaujama.

4 Išimtinai tarptautinės bylos
Sąvokos „tarptautinė byla“ apibrėžtis nėra nustatyta. Valstybės narės nelabai nori apibrėžti, kas yra 
tarptautinė byla, arba nenoriai priima teisės aktus, kuriuose reikalinga tokia apibrėžtis.
Ekonominis šios pasirinkimo galimybės poveikis būtų dvejopas: 1) paslaugų, susijusių su teisių 
įgyvendinimu, sukūrimo išlaidos ir 2) nauda dėl sumažėjusių išlaidų apeliaciniams skundams. Su 
šia pasirinkimo galimybe susijusi rizika galėtų būti susilpnėjęs tarpusavio pasitikėjimas, nes gali 
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susidaryti įspūdis, kad yra dvi teisingumo sistemų grandys – viena nacionalinėms byloms ir viena 
tarptautinėms byloms. Teigiamas poveikis: tai tenkintų valstybes nares, kurios prašė tik 
tarptautinėms byloms taikomos priemonės. Neigiamas poveikis: dėl priemonės, kuria buvo 
bandoma riboti jos taikymo sritį, galėtų kilti painiava, nes ta pati byla skirtingose valstybėse narėse 
gali būti apibūdinama arba klasifikuojama kaip tarptautinė arba vidaus. Atitiktis: valstybėms narėms 
galėtų kilti sunkumų praktiškai klasifikuoti bylas, dėl to, savaime suprantama, atsirastų klaidų ar 
kiltų ginčų.

5 Laipsniškas metodas
Ekonominis šios pasirinkimo galimybės poveikis, kaip ir minėtos tarptautinių bylų pasirinkimo 
galimybės atveju, būtų dvejopas. Teigiamas poveikis: šios rūšies priemone būtų pagerinta vertimo 
žodžiu ir raštu kokybė ir teikiamos paslaugos. Ja būtų prisidėta prie tarpusavio pasitikėjimo 
stiprinimo. Ja būtų užtikrintas teisingas teismo procesas bylose, kuriose įtariamasis nesupranta 
proceso, savo teisių arba visų jam pareikštų kaltinimų. Neigiamas poveikis: būtų sukurta papildoma 
finansinė ir administracinė našta valstybėms narėms, kuriose šiuo metu nerengiami teisės srities 
vertėjai žodžiu ir raštu. Būtų reikalingas jos laikymosi vertinimas (stebėsena), tai taip pat būtų 
papildoma našta.
Ekspertai 2009 m. kovo mėn. vykusiame ekspertų, įskaitant valstybių narių atstovus, susitikime 
entuziastingai pritarė pasiūlymui iš pradžių dirbti vien tik su šia teise. 2009 m. kovo mėn. Vertimo 
žodžiu generalinis direktoratas paskelbė ataskaitą – Galutinę nuomonių forumo dėl daugiakalbystės 
ir vertėjų žodžiu rengimo ataskaitą. Rekomendacijos galėtų būti naudingos rengiant būsimą 
dokumentą dėl geriausios patirties.
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8. PASIRINKIMO GALIMYBIŲ PALYGINIMAS

+++ Žymi didelį teigiamą poveikį
0 Žymi neutralų poveikį
--- Žymi didelį neigiamą poveikį

Tikslų veiksmingumas ir suderinamumas su kitomis 
galiojančiomis ES politikos sritimis

Pasirinkimo 
galimybė

Nustatyti procesinių teisių 
baudžiamuosiuose 

procesuose būtiniausius 
standartus

Užtikrinti, kad piliečiai 
būtų informuoti apie tai, 
kaip jie gali pasinaudoti 
būtiniausiais standartais

Poveikis visuomenei ir 
pagrindinėms teisėms Veiksmingumas Politinis 

įgyvendinamumas

1. Status quo –
jokių papildomų 
veiksmų ES 
lygmeniu

0
Jokių tikslų nebus pasiekta nesiėmus veiksmų ES 
lygmeniu. 

0
Besitęsiantis teisių ir teismų 
bendradarbiavimo 
pusiausvyros trūkumas gali 
padaryti žalos teisingumui ir 
tarpusavio pasitikėjimui 
Europos Sąjungoje.

0
Valstybės narės nepatirs 
jokių išlaidų. 

Europos Parlamentas ir 
dauguma valstybių narių 
tikisi veiksmų ES lygmeniu.

2. Neprivaloma / 
ne teisėkūros 
priemonė, kuria 
būtų nustatyta 
„ES geriausia 
patirtis“

+
Priklauso nuo valstybių 
narių noro įgyvendinti. 
Standartai nebus suderinti.

++
Gerai parengta informacine 
kampanija visoje Europoje 
galėtų būti padidintas 
EŽTPLK įtvirtintų teisių 
žinomumas, kampanija taip 
pat suteiktų galimybę 
sužinoti, ką galima padaryti, 
jeigu žmonės mano, kad jų 
nebuvo laikomasi.

+
Jeigu valstybės narės 
nuosekliai laikytųsi 
rekomendacijų, kaltinamojo 
teisės būtų tenkinamos.

-
Priklauso nuo to, kaip bus 
įgyvendinta. Pagrindinės 
išlaidos bus mokymo 
išlaidos, kurias galėtų 
padengti studentai. 
Didelėms valstybėms 
narėms (šaltinis: Jungtinė 
Karalystė) galima numatyti 
maždaug 5000 EUR paramą 
kiekvienam nurodytam 
koledžui. 

Visos valstybės narės 
sutaria dėl kai kurių ne 
teisėkūros priemonių 
poreikio. Patirtis rodo, kad 
neįpareigojamų 
rekomendacijų nebus 
nuosekliai laikomasi.

3. Pakartotinai 
pateikti 2004 m.
dokumentą, 
kuriuo 
reglamentuojamo
s visos teisės

+++
Nustatomi išsamūs bendri 
standartai. 

+
Vienu išsamiu dokumentu 
be gretutinių priemonių 
nebūtų padidintas 
visuomenės informuotumas, 
tačiau būtų atkreiptas 

+++
Visiems kaltinamiems 
asmenims būtų 
garantuojamos teisės pagal 
EŽTPLK. Būtų suteiktas 
tarpusavio pasitikėjimo 

---
Tikėtina, kad išlaidos bus 
labai didelės, ypač teisinės 
pagalbos tose valstybėse 
narėse, kuriose ji šiuo metu 
neteikiama.

Vėl atmestų 6 valstybės 
narės, kurios prieštaravo 
2006 m. pasiūlymui.
Lisabonos sutartimi gali 
būti sudaryta galimybė 
dabartinį (2004 m.) 
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Tikslų veiksmingumas ir suderinamumas su kitomis 
galiojančiomis ES politikos sritimis

Pasirinkimo 
galimybė

Nustatyti procesinių teisių 
baudžiamuosiuose 

procesuose būtiniausius 
standartus

Užtikrinti, kad piliečiai 
būtų informuoti apie tai, 
kaip jie gali pasinaudoti 
būtiniausiais standartais

Poveikis visuomenei ir 
pagrindinėms teisėms Veiksmingumas Politinis 

įgyvendinamumas

nacionalinės žiniasklaidos 
dėmesys, kuri skirtų 
daugiau dėmesio 
ginčytiniems dalykams. 

visoje ES pagrindas. 
Suvokdami teisingumo 
standartus, daugiau piliečių 
galėtų pasinaudoti laisvo 
judėjimo teise. 

pasiūlymą priimti 
kvalifikuota balsų dauguma, 
numatant galimybę taikyti 
nukrypti leidžiančias 
nuostatas.

4. Dokumentas 
dėl visų teisių, 
tačiau taikomas 
tik tarptautinėmis 
bylomis

++
Būtų nustatyti riboti bendri 
standartai, tačiau ne visiems 
piliečiams, kurie kaltinami 
nusikaltimo padarymu. 

-
Vėlgi be gretutinių 
priemonių visuomenės 
informuotumas nepadidėtų. 
Nacionalinės žiniasklaidos 
dėmesys, kuris gali būti 
priešiškas dėl to, kad teisės 
užtikrinamos tik tiems, 
kurie dalyvauja 
tarptautinėse bylose, ir 
kurios pranešimai gali būti 
klaidinantys.

-
Būtų užtikrintos vienodos 
kaltinamų asmenų teisės, 
nepaisant to, kurioje ES 
vietoje jie sulaikomi.
Dviejų kategorijų 
kaltinamųjų – tarptautinėse 
bylose ir vidaus bylose –
sukūrimo rizika, dėl kurios 
atsirastų diskriminacija, 
galinti užgožti sukuriamą 
naudą.

--
Priklausys nuo bylų, kurios 
bus pripažįstamos 
„tarptautinėmis“, dalies. 
Išlaidos bus skirtingos 
valstybėse narėse 
(atitinkamos statistikos 
nėra). Tačiau vis tiek 
tikėtina, kad išlaidos bus 
didelės.

Tikėtina, kad „tarptautinės 
bylos“ apibrėžtis gali būti 
ginčytina, ypač dėl to, kad 
dėl jos gali kilti klausimų, 
susijusių su pozityvia 
diskriminacija pagrindinių 
teisių požiūriu.
Vargu ar ši būtų 
priimtinesnė už 
3 pasirinkimo galimybę. 

5a. Pamatinis 
sprendimas, 
taikomas teisei į 
vertimą raštu ir 
žodžiu tik 
tarptautinėse 
bylose 

+
Riboti bendri standartai 
srityje, su kuria susiję 
klausimai, kaip manoma, 
spręstini skubiausiai, tačiau 
– ne visiems piliečiams, 
kurie kaltinami nusikaltimo 
padarymu. Būtų pasiekta 
pažanga; tai būtų 
laipsniškas metodas.

-
Kaip minėta, priešiškas 
žiniasklaidos dėmesys 
galėtų būti klaidinantis. 

-
Kaltinamiems asmenims 
būtų užtikrintos vienodos 
teisės į vertimą raštu ir 
žodžiu, nepaisant to, kurioje 
ES vietoje jie sulaikyti.
Dviejų kategorijų 
kaltinamųjų – tarptautinėse 
bylose ir vidaus bylose –
sukūrimo rizika, dėl kurios
atsirastų diskriminacija, 
galinti užgožti sukuriamą 
naudą.

-
Išlaidos priklausys nuo 
bylų, kurios bus 
pripažįstamos 
„tarptautinėmis“, dalies. 
Atitinkamos statistikos nėra.

Tikimasi, kad dauguma 
valstybių narių arba jos
visos pritars, jeigu bus 
sutarta dėl „tarptautinės 
bylos“ apibrėžties. Tai 
atitiktų proporcingumo 
vertinimą, nes veikla 
neapimtų nieko, kas 
nebūtina Sutartyje 
nustatytiems tikslams 
pasiekti. Taip pat būtų 
laikomasi subsidiarumo 
principo, nes nebūtų 
kišamasi į išimtinai vidaus 
bylas.
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Tikslų veiksmingumas ir suderinamumas su kitomis 
galiojančiomis ES politikos sritimis

Pasirinkimo 
galimybė

Nustatyti procesinių teisių 
baudžiamuosiuose 

procesuose būtiniausius 
standartus

Užtikrinti, kad piliečiai 
būtų informuoti apie tai, 
kaip jie gali pasinaudoti 
būtiniausiais standartais

Poveikis visuomenei ir 
pagrindinėms teisėms Veiksmingumas Politinis 

įgyvendinamumas

5b. Pamatinis 
sprendimas 
taikomas teisei į 
vertimą raštu ir 
žodžiu visose 
bylose.

++
Riboti bendri standartai 
srityje, su kuria susiję 
klausimai, kaip manoma, 
spręstini skubiausiai.

0
Vargu, ar būtų koks nors 
poveikis informuotumui, jei 
nebūtų gretutinių 
priemonių. 

+
Būtų suteikta daugiau lygių 
galimybių teisės kreiptis į 
teismą atžvilgiu, nes būtų 
numatyta teisė suvokti 
kaltinimus ir procesą. 

--
Didelės valstybės narės 
(šaltinis: Jungtinė 
Karalystė) išlaidos 
galimybei pasinaudoti 
tinkamu vertimu žodžiu yra 
maždaug 40 mln. EUR per 
metus. Vertimo raštu 
išlaidos nevienodos – jos 
priklauso nuo atskirų 
valstybių narių kainų 
struktūros.

Dauguma valstybių narių 
pritartų veiklai šioje srityje. 

Laipsniškos pasirinkimo galimybės santrauka
Ryšys su tikslais Poveikis visuomenei ir 

pagrindinėms teisėms
Išlaidos Politinis 

įgyvendinamumas ir 
suinteresuotųjų šalių 
nuomonės 

Visiškai atitinka tikslus, 
jeigu valstybės narės 
įgyvendins 
rekomendacijas

Riboti bendri standartai 
srityje, su kuria susiję 
klausimai, kaip manoma, 
spręstini skubiausiai. 
Būtų pasiekta pažanga; 
tai būtų laipsniškas 
požiūris. 

Išlaidos priklausys nuo 
bylų, kurios bus 
pripažįstamos 
„tarptautinėmis“, dalies 
ir valstybėse narėse bus 
skirtingos.
Galimybės gauti tinkamą 
vertimą žodžiu išlaidos 
didelėms valstybėms 
narėms (šaltinis: Jungtinė 
Karalystė) yra maždaug 
40 mln. EUR per metus. 
Išlaidos vertimui raštu 
nevienodos – jos 
priklauso nuo kainų 

Kaip minėta, dauguma 
valstybių narių tikisi 
teisėkūros veiksmų kartu 
su gretutinėmis 
priemonėmis. 
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struktūros atskirose 
valstybėse narėse.
Išlaidos gretutinėms 
priemonėms priklausys 
nuo to, kaip jos bus 
įgyvendinamos. 
Pagrindinės išlaidos bus 
mokymo išlaidos, kurias 
galėtų padengti 
studentai. Jungtinės 
Karalystės vyriausybė 
kiekvienam koledžui 
suteikė maždaug 
5000 EUR paramą. 
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9. IŠSAMESNIS LAIPSNIŠKO METODO APIBŪDINIMAS

Ši pasirinkimo galimybė leistų pasinaudoti pažangiu, laipsnišku metodu, sudarytų sąlygas 
ilgalaikiam pažangaus įstatymų suvienodinimo procesinių teisių srityje veiksmų planui. Šis metodas 
nebūtų tiek priklausomas nuo Lisabonos sutarties, kaip 3 pasirinkimo galimybė.
Šia pasirinkimo galimybe būtų pagerinta vertimo žodžiu ir raštu kokybė ir prieinamumas, o tai 
padėtų stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Ja būtų užtikrintas teisingesnis teismo procesas bylose, 
kuriose įtariamasis nesupranta proceso, savo teisių arba visų jam pareikštų kaltinimų. Šia 
pasirinkimo galimybe būtų sukurta papildoma finansinė ir administracinė našta valstybėms narėms, 
kuriose šiuo metu nerengiami teisės srities vertėjai žodžiu ir raštu.

Pagarba teisei į vertimą žodžiu ir raštu yra esminė, tačiau nepakankama tarpusavio pasitikėjimui. 
Tačiau tai esminė teisė, nes ji suteikia galimybę pasinaudoti kitomis teisėmis, pavyzdžiui, teise į 
teisinę pagalbą arba teise gauti informaciją apie kieno nors teises. Proceso supratimas yra būtina 
sąlyga įvertinti kieno nors kita teises, užtikrinančias teisingą bylos nagrinėjimą.

10. STEBĖSENA IR VERTINIMAS

Bet kuriuo Komisijos pasiūlymu būtų nustatyta pareiga valstybėms narėms perduoti 
įgyvendinamuosius teisės aktus ir jų ryšių lentelę Komisijai per konkretų laiką. Tuomet Komisija 
parengtų įgyvendinimo ataskaitą, rodančią, kurios valstybės narės vykdė įsipareigojimą perkelti 
pamatinį sprendimą. Galėtų būti nustatyti rodikliai, kuriuos galima naudoti norint įvertinti, kaip 
buvo vykdomas įsipareigojimas. Tai būtų tokie rodikliai: ar buvo siūlomi mokymo kursai, ar buvo 
sudarytas registras ir ar gali būti pateiktas patvirtintų vertėjų žodžiu ir raštu skaičius. Eurobarometro 
tyrimas galėtų būti naudojamas siekiant stebėti, ar visuomenė geriau vertina ES teisingumo erdvės 
teisingumą.

________________________


