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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно директивата на Европейския парламент и на Съвета относно правото на 
устен и на писмен превод в наказателното производство
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на група държави-членки (00001/2010),

– като взе предвид член 82, параграф 2, втора алинея, буква б) и член 289, параграф 4 
от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Съветът е представил на 
Парламента инициативата (C7 0005/2010),

– като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид [обоснованите становища, изпратени на неговия председател от 
националните парламенти/обоснованото становище, изпратено на неговия 
председател от даден национален парламент] относно съвместимостта на 
инициативата с принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Комисията (COM[......]),

– като взе предвид членове 44 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси(A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

Изменение 1

Проект на директива
Съображение 1

Текст на инициативата Изменение

1. Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие. Съгласно заключенията на 

1. Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие. Съгласно заключенията на 
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Европейския съвет, проведен в Тампере 
на 15 и 16 октомври 1999 г., и по-
специално точка 33 от тях, принципът
на взаимно признаване следва да се 
превърне в основа на съдебното 
сътрудничество както по 
гражданскоправните, така и по 
наказателноправните въпроси в рамките 
на Европейския съюз.

Европейския съвет, проведен в Тампере 
на 15 и 16 октомври 1999 г., и по-
специално точка 33 от тях, 
необходимото сближаване на 
законодателството би улеснило 
сътрудничеството и така би 
позволило на принципа на взаимно 
признаване да се превърне в основа на 
съдебното сътрудничество както по 
гражданскоправните, така и по 
наказателноправните въпроси в рамките 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Уточняване на заключенията от Тампере.

Изменение 2

Проект на директива
Съображение 5

Текст на инициативата Изменение

(5) Въпреки че всички държави-членки 
са страни по Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и 
основните свободи (ЕКПЧ), опитът 
показва, че този факт сам по себе си 
не осигурява достатъчна степен на 
доверие в наказателноправните 
системи на другите държави-членки.

(5) Взаимното признаване на 
решенията по наказателноправни 
въпроси предполага, че държавите-
членки имат взаимно доверие в 
наказателноправните си системи. 
Въпреки това е необходимо 
засилването на взаимното доверие. 
Това доверие изисква спазването на 
минималните стандарти, посочени в
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи 
(ЕКПЧ), по-конкретно чрез 
гарантиране на по-последователно 
прилагане на правата и гаранциите, 
залегнали в членове 5 и 6 от ЕКПЧ. 
Също така то изисква, посредством 
настоящата директива и други 
мерки, по-нататъшно развитие на 
тези стандарти на територията на 
Европейския съюз, включително в 
контекста на Хартата на основните 
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права на Европейския съюз (Хартата). 
В процеса на прилагане на 
настоящата директива държавите-
членки не следва в никакъв случай да 
падат под стандартите, посочени в 
ЕКПЧ и в Хартата, както те са 
разработени с помощта на съдебната 
практика на европейските съдилища.

Or. en

Обосновка

За постигането на взаимно доверие настоящата директива следва както да засилва 
спазването на стандартите на ЕКПЧ, така и да им предоставя „добавена стойност 
на ЕС”, като ги доизгражда в контекста на Хартата на основните права.

Изменение 3

Проект на директива
Съображение 8

Текст на инициативата Изменение

(8) Правото на устен и на писмен превод 
за лица, които не разбират езика на 
производството, е заложено в член 6 от 
ЕКПЧ, като е доразвито в съдебната 
практика на Европейския съд по правата 
на човека. Разпоредбите на настоящата 
директива улесняват практическото 
прилагане на тези права. За тази цел, 
настоящата директива е 
предназначена да гарантира на 
заподозряно лице или обвиняем 
правото на устен и на писмен превод 
в наказателното производство с оглед 
защитата на правото му на 
справедлив съдебен процес.

(8) Спазването на правото на 
справедлив съдебен процес и правото 
на защита са заложени в членове 47 и 
48 от Хартата. Правото, наред с 
другото, на устен и на писмен превод за 
лица, които не разбират езика на 
производството, е заложено в членове 5 
и 6 от ЕКПЧ, като е изтълкувано в 
съдебната практика на Европейския съд 
по правата на човека. Разпоредбите на 
настоящата директива улесняват 
практическото прилагане на тези права в 
контекста на наказателното 
производство, , включително 
досъдебната фаза, производствата по 
постановяването на присъда и 
евентуалното обжалване, до 
приключване на съдебния процес.

Or. en
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Обосновка

Уместно е посочването на съответните разпоредби на Хартата на основните права 
на ЕС, както и на ЕКПЧ, с цел уточняване на обхвата на "наказателното 
производство".

Изменение 4

Проект на директива
Съображение 10

Текст на инициативата Изменение

(10) Разпоредбите на настоящата 
директива следва да гарантират, че 
правата на заподозрените лица или на 
обвиняемите, които не говорят или не 
разбират езика на производството, да 
разберат както подозренията или 
повдигнатите срещу тях обвинения, така 
и производството, за да са в състояние 
да упражнят правата си, са защитени 
чрез осигуряването на безплатна и 
прецизна езикова помощ.
Заподозряното лице или обвиняемият 
следва да може, inter alia, да обясни на 
правния си съветник своята версия за 
събитията, да посочи твърденията, с 
които не е съгласен и да осведоми 
правния си съветник за всички факти, 
които следва да бъдат използвани за 
защита. Във връзка с това се 
припомня, че разпоредбите на 
настоящата директива определят 
минимални правила. Държавите-
членки могат да разширят правата, 
посочени в настоящата директива, с цел 
да осигурят по-висока степен на защита 
също така в ситуации, които не се 
уреждат изрично от настоящата 
директива. Степента на защита 
никога не следва да бъде под 
стандартите, определени в ЕКПЧ 
съгласно тълкуванието в съдебната 
практика на Европейския съд по 
правата на човека.

(10) Разпоредбите на настоящата 
директива следва да гарантират, че 
правата на заподозрените лица, които не 
говорят или не разбират езика на 
производството, да разберат както 
подозренията или повдигнатите срещу 
тях обвинения, така и производството, 
за да са в състояние да упражнят 
правата си, са защитени чрез 
осигуряването на безплатна, 
висококачествена и прецизна езикова 
помощ, в удобно време и подходящи 
условия за гарантиране на 
справедливостта на съдебния процес. 
Тази помощ следва да обхваща 
комуникацията между заподозряното 
лице и неговия адвокат и необходимия 
писмен материал, за да бъде 
гарантирано, че той е в състояние да 
разбира делото срещу него и да 
упражнява правата си, както и за да 
бъде гарантирана справедливостта 
на съдебното производство. 
Помощта следва също да обхваща, 
ако е уместно, правилата на 
задържане, включително начините за 
придобиване на информация и 
подаване на жалби, както и 
официалните контакти между 
задържащите органи и заподозряното 
лице. Държавите-членки могат да 
разширят правата, посочени в 
настоящата директива, с цел да осигурят 
по-висока степен на защита също така в 
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ситуации, които не се уреждат изрично 
от настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Съответствие на изменения на членове, включително на член 1.

Изменение 5

Проект на директива
Съображение 11

Текст на инициативата Изменение

(11) Държавите-членки не следва да 
бъдат задължени да осигуряват устен 
превод за комуникацията между 
заподозряното лице или обвиняемия и 
неговия правен съветник в случаите, 
когато те могат да комуникират 
ефективно на един и същ език. 
Държавите-членки също така не 
следва да бъдат задължени да 
осигуряват устен превод за тази 
комуникация, когато правото на 
устен превод очевидно се използва за 
цели, различни от целта за 
упражняване на правото на 
справедлив съдебен процес в рамките 
на съответното производство.

(11) Разпоредбите на настоящата 
директива следва в най-кратък срок 
да бъдат включени във всеобхватна 
правна рамка от процедурни гаранции, 
които следва да включват: 
подобаващо зачитане на принципа на 
презумпцията за невиновност;  
правото на равно третиране при 
определянето на мярка за 
неотклонение гаранция; правото на 
правни съвети и при необходимост на 
безплатна правна помощ; правото на 
информация за правата (декларация 
за правата); правото на привеждане 
на доказателства; правото на 
получаване на специфична помощ при 
уязвими заподозрени; защитата на 
непълнолетни заподозрени; правото 
на връзка с консулски служби и трети 
страни; минимални стандарти при 
задържане и достъпни механизми за 
правна защита. 

Or. en

Обосновка

Правото на езикови услуги в даден случай в определено производство ще бъде
определяно и ще подлежи на обжалване в съответствие с процедурите, посочени в 
настоящата директива. Директивата относно правото на устен и на писмен превод 
в наказателното производство е само първият правен инструмент в избрания 
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постепенен подход Този инструмент трябва да бъде бързо последван от други мерки в 
областта на основните процесуални права.

Изменение 6

Проект на директива
Съображение 12

Текст на инициативата Изменение

(12) Констатацията, че устен или 
писмен превод не е необходим, следва 
да подлежи на преразглеждане, в 
съответствие с националното право.
Подобно преразглеждане може да се 
извърши например посредством 
конкретна процедура за подаване на 
жалба или в контекста на обикновена 
процедура по обжалване на решения 
по същество.

(12) Констатацията, че устен или 
писмен превод не е необходим, следва 
да подлежи на обжалване.

Or. en

Обосновка

Правото на обжалване предоставя по-добра защита, отколкото "възможността за 
преразглеждане". 

Изменение 7

Проект на директива
Съображение 12 а (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12а) Държавите-членки гарантират, 
че на съдиите, прокурорите и другия 
съответен съдебен персонал се 
предлага обучение, така че те да 
бъдат в състояние да оценяват 
езиковите потребности на 
заподозряното лице, да гарантират 
неговата способност да разбере 
производството и да оценяват 
качеството на устния и писмения 
превод.
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Or. en

Обосновка

В директивата следва да бъде включена разпоредба за обучение. Това ново 
съображение съответства на новия член 5, параграф 2. Формулировката признава, че 
обучението може да бъде предоставяно от професионални органи. 

Изменение 8

Проект на директива
Съображение 13

Текст на инициативата Изменение

(13) Подходяща помощ следва да бъде 
предоставена също и на заподозрените 
лица или обвиняемите със затруднения 
в слуха.

(13) Подходяща помощ следва да бъде 
предоставена също и на заподозрените с 
физически или умствени увреждания, 
които засягат способността им да 
общуват ефективно, като
затруднения в слуха или речта.

Or. en

Обосновка

Съответства на изменението към член 2, параграф 5 относно предоставяне на помощ 
при физически и умствени увреждания.

Изменение 9

Проект на директива
Съображение 14

Текст на инициативата Изменение

(14) Задължението за грижа към 
заподозрените лица или обвиняемите, 
които са в потенциално уязвима 
позиция, по-специално поради 
физически увреждания, които 
нарушават способността им да 
комуникират ефективно, укрепва 
справедливото правораздаване. 
Следователно прокуратурата, 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да гарантират, че тези лица са в 

(14) Задължението за грижа към 
заподозрените лица, които не са в 
състояние да разбират или следват 
производството, укрепва 
справедливото правораздаване. 
Следователно прокуратурата, 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да гарантират, че заподозрените 
лица, които са в потенциално уязвима 
позиция, са в състояние да упражняват 
ефективно правата си. Тези органи 
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състояние да упражняват ефективно 
правата си, предвидени в настоящата 
директива, например като обръщат 
внимание на евентуална уязвимост, 
която нарушава способността на 
тези лица да следят производството 
и да бъдат разбирани, и като вземат 
подходящи мерки, за да гарантират тези 
права.

следва да бъдат осведомени относно 
всяка евентуална уязвимост и да вземат 
подходящи мерки, за да гарантират тези 
права. Това следва да се осигурява 
винаги, когато заподозреният е 
непълнолетен или страда от 
увреждания, които възпрепятстват 
неговото активно участие в 
съдопроизводството.

Or. en

Обосновка

Изменението внася по-голяма яснота.

Изменение 10

Проект на директива
Съображение 14 а (ново)

Текст на инициативата Изменение

(14а) Настоящата директива следва 
да бъде оценявана в светлината на 
придобития практически опит. При 
необходимост, тя следва да бъде 
изменяна, за да се подобряват 
гаранциите, които предоставя.

Or. en

Обосновка

Съответствие на изменение 39 относно член 8.

Изменение 11

Проект на директива
Съображение 15

Текст на инициативата Изменение

(15) Гарантирането на справедливостта 
на производството изисква основните 
документи или поне важните части 
от тези документи да бъдат 

(15) Гарантирането на справедливостта 
на производството изисква писменият 
материал, необходим за гарантиране, 
че заподозреният е в състояние да 
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преведени за заподозряното лице или 
обвиняемия. Органите на държавите-
членки са тези, които решават кои 
документи следва да бъдат преведени, 
в съответствие с националното 
право. Някои документи следва винаги 
да бъдат считани за основни 
документи, които следва да бъдат 
преведени, като например решенията 
за лишаване на лицето от свобода, 
обвинението/обвинителния акт и 
всяко съдебно решение/присъда.

разбере делото срещу него и да
упражни своите права, да бъде 
преведен. Някои документи, като 
например решението за лишаване на 
лицето от свобода, 
обвинението/обвинителният акт, 
основните документални 
доказателства, всяко съдебно 
решение, писмените правни съвети 
от адвоката на заподозрения и в 
случай на задържане – приложимите 
за мястото на задържане правила, 
включително за начина на търсене на 
информация и подаване на жалби, 
следва винаги да бъдат считани за 
необходим писмен материал, който
следва да бъде преведен.

Or. en

Обосновка

Ревизираната формулировка гарантира по-ефикасно справедливостта на 
производството и оставя определянето на степента на задължението за 
предоставяне на превод да бъде определяна за конкретното дело чрез оценката и 
процедурите на обжалване.

Изменение 12

Проект на директива
Съображение 16

Текст на инициативата Изменение

(16) Отказът от правото на писмен 
превод на документи следва да бъде 
еднозначен, с минимални гаранции, и 
не следва да противоречи на важен 
обществен интерес.

(16) Отказът от правото на превод на 
писмен материал следва да подлежи 
на изискванията заподозреният да е 
получил правен съвет и отказът да 
бъде еднозначен, да бъде предоставен в 
писмен вид в присъствието на неговия 
адвокат и да не противоречи на важен 
обществен интерес.

Or. en
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Обосновка

Заподозреният не следва да бъде в състояние да се откаже от правата си без силни 
гаранции.

Изменение 13

Проект на директива
Съображение 18

Текст на инициативата Изменение

(18) Държавите-членки следва да 
гарантират, че разпоредбите на 
настоящата директива, когато те
съответстват на гарантираните в ЕКПЧ 
права, се изпълняват в съответствие с 
правата, предвидени в ЕКПЧ и 
доразвити от съответната съдебна 
практика на Европейския съд по правата 
на човека.

(18) Разпоредбите на настоящата 
директива, които съответстват на 
гарантираните в ЕКПЧ или в Хартата
права, се тълкуват и изпълняват в 
съответствие с тези права, 
разработени в съответната съдебна 
практика на Европейския съд по правата 
на човека и на Съда на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Съответствие на член 1, параграф 2б (нов). Необходима е последователност както 
със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека/Страсбург, така и 
със съдебната практика на Хартата на ЕС/Съда на ЕС.

Изменение 14

Проект на директива
Член 1 - параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Настоящата директива установява 
правилата относно правото на устен и 
на писмен превод в наказателното 
производство и в производството за 
изпълнение на европейска заповед за 
арест.

1. Настоящата директива установява 
правилата относно правото на устен и 
на писмен превод в наказателното 
производство от всеки вид, 
включително, наред с другото, 
досъдебната фаза, производствата по 
постановяването на присъда, 
задържането и евентуалното 
обжалване, до окончателното 
приключване приключване на 
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съдебното производство, както и в 
производството по европейска заповед 
за арест.

Or. en

Обосновка

Важно е лицата да имат достъп до устен и писмен превод на всички етапи на 
наказателното производство, до окончателно изчерпване на всички възможности за 
обжалване. 

Изменение 15

Проект на директива
Член 1 - параграф 1 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

1а. За целите на настоящата 
директива понятието „заподозрян” 
означава лице, заподозряно, 
задържано, наказателно преследвано 
или осъдено, очакващо произнасянето 
на присъда във връзка с престъпно 
деяние, за което наказателното 
производство, до което се отнася 
правото на устен и писмен превод, не 
е приключило окончателно.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да се прилага на всички етапи на наказателното производство, 
включително досъдебната фаза, осъждането и произнасянето на присъдата и 
фазата на евентуално обжалване, и поради това понятието "заподозрян" трябва да 
бъде тълкувано съответно.

Изменение 16

Проект на директива
Член 1 - параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Тези права се прилагат за всяко лице 2. Тези права се прилагат за всяко лице 
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от момента, в който лицето е 
осведомено от компетентните 
органи на държава-членка, че е 
заподозряно или обвинено в 
извършването на престъпление, до 
приключването на производството, 
което означава окончателното 
решаване на въпроса дали 
заподозряното лице или обвиняемият 
е извършил престъплението.

от момента, в който това лице е 
разпитано или задържано от 
органите на държава-членка във връзка 
с престъпление или по някакъв друг 
начин му е показано, че е заподозряно, 
до окончателното приключване на 
производството, включително 
постановяването на присъда и 
решението за обжалване, и по време 
на задържането, за всички официални 
контакти между задържащите 
органи и задържаното лице.

Or. en

Обосновка

Периодът, през който са приложими правата на устен и писмен превод, следва да 
бъде толкова дълъг, колкото повеляват интересите на правосъдието.

Изменение 17

Проект на директива
Член 1 - параграф 2 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. Заподозреният се информира 
своевременно за правата, които има 
съгласно настоящата директива. 
Тази информация се предоставя в 
писмена форма. Заподозрените, които 
имат зрителни увреждания или не 
могат да четат, се информират за 
тези права устно, на език, който 
разбират.

Or. en

Обосновка

Заподозреният трябва да знае правата си относно получаването на езикова помощ и 
информацията трябва да бъде представена в писмен вид, така че той да може да се 
възползва изцяло от своите права. Следва също така да има специални разпоредби за 
лица със зрителни увреждания.
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Изменение 18

Проект на директива
Член 1 - параграф 2 б (нов)

Текст на инициативата Изменение

2б. Разпоредбите на настоящата 
директива, които съответстват на 
гарантираните в ЕКПЧ или в 
Хартата права, се тълкуват и 
изпълняват в съответствие с тези 
права, разработени в съответната 
съдебна практика на Европейския съд 
по правата на човека и на Съда на 
Европейския съюз. 

Or. en

Обосновка

Съответствие на изменението към съображение 18. Необходима е последователност 
както със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека/Страсбург, 
така и със съдебната практика на Хартата на ЕС/Съда на ЕС.

Изменение 19

Проект на директива
Член 1 - параграф 3

Текст на инициативата Изменение

Настоящата директива не се прилага 
за производства, които могат да 
доведат до налагането на санкции от 
орган, различен от наказателен съд, 
доколкото това производство не е 
висящо пред съд, който има 
юрисдикция по наказателноправни 
въпроси.

заличава се

Or. en

Обосновка

Приложното поле на директивата не следва да бъде стеснявано неоснователно.
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Изменение 20

Проект на директива
Член 2 - параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че на 
заподозрени лица или обвиняеми, които 
не разбират или не говорят езика на 
съответното наказателно производство, 
се осигурява устен превод на родния им 
език или на друг език, който разбират, 
за да се гарантира правото им на 
справедлив съдебен процес. Устен 
превод, включително на комуникацията 
между заподозряното лице или 
обвиняемия и неговия правен 
съветник, се осигурява по време на 
наказателното производство пред 
разследващите и съдебните органи, 
включително по време на полицейски 
разпит, по време на всички съдебни 
заседания и по време на всички 
необходими предварителни заседания, 
като може да се осигурява и в други 
ситуации. Настоящата разпоредба не 
засяга правилата на националното 
право относно присъствието на 
правен съветник по време на който и 
да е етап от наказателното 
производство.

1. Държавите-членки гарантират, че на 
заподозрени лица, които не разбират 
или не говорят езика на съответното 
наказателно производство, се осигурява 
незабавно необходимия устен превод, 
за да се гарантира, че заподозреният е в 
състояние да разбере делото срещу 
него и да упражни своите права, 
както и за гарантиране на 
справедливостта на съдебния процес. 
Устен превод, включително на 
комуникацията между заподозряното 
лице неговия адвокат, се осигурява по 
време на това наказателно
производство. Устен превод следва да 
бъде предоставен също в случай на 
задържане с цел официални 
контакти между задържащите 
органи и заподозрения.

Or. en

Обосновка

Правото на устен превод следва да бъде достатъчно широко, за да гарантира 
справедливостта на производството.
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Изменение 21

Проект на директива
Член 2 - параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Държавите-членки гарантират че 
лице със затруднения в слуха получава 
помощ по отношение на устния 
превод, ако това е подходящо за това 
лице.

2. Правото на устен превод включва 
осигуряване на езикова помощ на 
лицата с физически или умствени 
увреждания.

Or. en

Обосновка

Правото на устен превод следва да бъде по-широко, отколкото това, предвидено 
единствено  за лицата със слухови увреждания. 

Изменение 22

Проект на директива
Член 2 - параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че е 
проверено по подходящ начин, 
включително чрез консултация със 
заподозряното лице или обвиняемия, 
дали това лице разбира и говори езика 
на наказателното производство и има 
нужда от помощта на устен преводач.

3. Държавите-членки гарантират, че 
съществуват процедури за проверка
дали заподозреният разбира и говори 
езика на наказателното производство и 
има нужда от помощта на устен 
преводач.

Or. en

Обосновка

Необходима е процедура за оценка на потребностите на заподозрения.
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Изменение 23

Проект на директива
Член 2 - параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че на 
даден етап от производството, в 
съответствие с националното право, 
има възможност за преразглеждане 
на констатацията, че устен превод не 
е необходим. Това преразглеждане не 
води до задължение за държавата-
членка да осигури отделен механизъм, 
при който единственото основание за 
преразглеждане е оспорването на 
подобна констатация.

4. Държавите-членки гарантират, че 
съществува право на обжалване пред 
съдебен орган на решение, че устен 
превод не е необходим, както и 
механизъм за жалби и възможност за 
осигуряване на заместник на устния 
преводач.

Or. en

Обосновка

За защита на интересите на правосъдието е необходимо да бъде уточнено както 
право на обжалване, а не „възможност за преразглеждане”, така и че това 
обжалване се извършва пред съдебен орган. Освен това трябва да се осигури 
механизъм за подаване на жалби.

Изменение 24

Проект на директива
Член 2 – параграф 5 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

5а. Видео връзка, свързване по 
телефона или чрез интернет и други 
технологии могат да се използват в 
краен случай, когато е невъзможно 
устен преводач да присъства лично, 
например ако срокът е много кратък, 
и когато използването им не 
накърнява правото на справедлив 
съдебен процес. Тази възможност не 
следва да се използва за производства, 
които се провеждат в съда.
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Or. en

Обосновка

Технически средства следва да се използват само ако личното присъствие на устен 
преводач е невъзможно, например при спешен случай или ако става въпрос за по-редки 
езици и диалекти, и когато не се накърнява правото на справедлив процес.

Изменение 25

Проект на директива
Член 3 - параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че на 
заподозряно лице или обвиняем, който 
не разбира езика на съответното 
наказателно производство, се осигурява
писмен превод на родния му език или 
на друг език, който разбира, на всички 
документи, които са от основно 
значение за гарантиране на правото 
му на справедлив съдебен процес, или 
поне на важните части от тези 
документи, при условие че 
съответното лице има право на 
достъп до въпросните документи 
съгласно националното право.

1. Държавите-членки гарантират, че на 
заподозрян, който не разбира езика на 
съответното наказателно производство, 
бързо се осигуряват писмени преводи 
на всички писмени материали, 
необходими, за да се гарантира, че 
той е в състояние да разбере делото 
срещу него и да упражни своите 
права, както и за да се гарантира 
справедливостта на наказателното 
производство.

Or. en

Обосновка

Един обвиняем трябва да може да разбира основните документи  на всички етапи от 
производството, за да има време да подготви убедителна защита.

Изменение 26

Проект на директива
Член 3 - параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Компетентните органи решават 
кои са основните документи, 
изискващи писмен превод съгласно 

2. За необходим писмен материал, за 
който се изисква превод, следва да 
бъдат считани най-малко решението 
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параграф 1. Основните документи за 
превод, в тяхната цялост или на 
важни части от тях, включват поне
постановлението за задържане или 
равностойни на него решения за 
лишаване на лицето от свобода, 
обвинението/обвинителния акт и 
всяко съдебно решение/присъда, 
когато такива документи 
съществуват.

за лишаване на лицето от свобода, 
обвинението/обвинителният акт, 
основните документални 
доказателства, всяко съдебно 
решение, писмените правни съвети 
от адвоката на заподозрения и при 
необходимост правилата на 
задържане, включително за начина на 
търсене на информация и подаване на 
жалби.

Or. en

Обосновка

За някои документи следва да се уточни с помощта на неизчерпателен списък, че 
попадат в обхвата на определението за писмен материал, необходим за упражняване 
на правото на защита.

Изменение 27

Проект на директива
Член 3 - параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Заподозряното лице или 
обвиняемият или неговият правен 
съветник могат да представят 
обосновано искане за превод на други 
документи, които са необходими за 
ефективно упражняване на правото 
на защита.

3. Заподозреният или неговият 
адвокат могат да представят 
обосновано искане за превод на други 
документи.

Or. en

Изменение 28

Проект на директива
Член 3 - параграф 3 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

3a. Своевременно преди началото на 
съдебния процес следва да се 
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предостави писмен превод на 
резюмето на доказателствата на 
прокуратурата, включващо индекс и 
подробни препратки, с цел да се даде 
възможност на обвиняемия да 
прецени, заедно със своя адвокат, дали 
следва да отправи официално искане 
за превод на някой конкретен 
документ от посочените в резюмето 
доказателства на прокуратурата.

Or. en

Обосновка

Това би подпомогнало прилагането на практика на правото на писмен превод на 
съществен материал.

Изменение 29

Проект на директива
Член 3 - параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че на 
даден етап от производството, в 
съответствие с националното право 
се дава възможност за 
преразглеждане на случая, ако не е 
осигурен превод на документ, посочен 
в параграфи 2 и 3. Това 
преразглеждане не води до 
задължение за държавата-членка да 
осигури отделен механизъм, при 
който единственото основание за 
преразглеждане е оспорването на 
подобна констатация.

4. Държавите-членки гарантират, че 
съществува право на обжалване пред 
съдебен орган на решение за отказ на 
писмен превод на който и да е от 
документите, посочени в параграфи 1, 
2, 3 и 3а, както и механизъм за 
подаване на жалби.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни, че съществува възможност за обжалване, а не 
„възможност за преразглеждане”, и че в интерес на справедливостта това 
обжалване се извършва пред съдебен орган. Следва да се разшири обхватът на 
решенията за отказ, които могат да бъдат обжалвани, и да се осигури механизъм за 
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подаване на жалби.

Изменение 30

Проект на директива
Член 3 - параграф 6

Текст на инициативата Изменение

6. При условие че не се засяга 
справедливият характер на 
производството, вместо писмен превод 
може да се осигури устен превод или 
устно резюме на документите, 
посочени в настоящия член, когато 
това е подходящо.

6. При условие че не се засяга 
справедливият характер на 
производството, вместо писмен превод 
може да се осигури устен превод или 
устно резюме на писмените 
материали, посочени в настоящия 
член, чрез дерогация в изключителни 
обстоятелства и при прилагане на 
процедурата по обжалване, 
предвидена в член 3, параграф 4, при 
условие че устният превод или 
устното резюме се осигуряват в 
присъствието на адвоката на 
заподозрения и се записват 
непрекъснато.

Or. en

Обосновка

Устният превод или устното резюме следва да бъдат изключение и да подлежат на 
гаранции, включително на право на обжалване.

Изменение 31

Проект на директива
Член 3 - параграф 7

Текст на инициативата Изменение

7. Лице, което има право на писмен 
превод на документи съгласно 
настоящия член, може по всяко време да 
се откаже от това право.

7. Заподозрян, който има право на 
писмен превод на писмени материали
съгласно настоящия член, може по 
всяко време да се откаже от това право, 
но само ако е получил правен съвет, 
ако отказът е еднозначен, 
предоставен е в писмен вид в 
присъствието на неговия адвокат и 
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не противоречи на важен обществен 
интерес.

Or. en

Обосновка

Заподозреният не следва да бъде в състояние да се откаже от правата си без силни 
гаранции.

Изменение 32

Проект на директива
Член 5

Текст на инициативата Изменение

Държавите-членки вземат конкретни 
мерки, за да гарантират подходящо
качество на устния и писмения превод, 
така че заподозряното лице или 
обвиняемият, както и лице, което е 
субект на изпълнение на европейска 
заповед за арест, да бъде в състояние да 
упражни правата си.

1. Държавите-членки вземат конкретни 
мерки, за да гарантират високо качество 
на устния и писмения превод, така че 
заподозреният, както и лице, което е 
субект на искане по европейска заповед 
за арест, да бъде в състояние да 
упражни правата си.

Or. en

Обосновка

Необходимо е езиковите услуги да бъдат с високо качество, за да се гарантира 
пълноценното упражняване на правата. 

Изменение 33

Проект на директива
Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че на съдиите, прокурорите, 
адвокатите, полицейските 
служители и съответния съдебен 
персонал се предлага обучение, така 
че те да бъдат в състояние да 
оценяват езиковите потребности на 
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заподозрения, да гарантират 
неговата способност да разбере 
производството и да оценяват 
качеството на устния и писмения 
превод.

Or. en

Обосновка

В директивата следва да бъде включена разпоредба за обучение. Тази разпоредба 
съответства на новото съображение 12а. Формулировката на текста признава, че 
обучението може да бъде предоставяно от професионални органи. 

Изменение 34

Проект на директива
Член 5 - параграф 1 б (нов)

Текст на инициативата Изменение

1б. За да се обезпечи висок стандарт 
на устен и писмен превод и ефикасен 
достъп до тях, държавите-членки 
гарантират наличието на система за 
обучение, правоспособност и 
акредитация на писмените и 
устните преводачи по отношение на 
правната дейност, както и 
създаването на национален регистър 
на независими квалифицирани 
писмени и устни преводачи, който е 
на разположение на адвокатите и 
съответните органи, включително на 
трансгранична основа.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да предприемат конкретни мерки, за да гарантират 
наличието на услугите на професионални устни и писмени преводачи чрез системи за 
обучение, правоспособност и регистрация на практикуващите преводачи.
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Изменение 35

Проект на директива
Член 5 а (нов) 

Текст на инициативата Изменение

Член 5а
Срокове

Процесуалните срокове отчитат 
времето, необходимо за писмен и 
устен превод.

Or. en

Обосновка

Справедливият характер на производството би могъл да бъде накърнен, ако 
процесуалните срокове не отчитат нуждите, свързани с писмения и устния превод.

Изменение 36

Проект на директива
Член 5 б (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 5б
Записи

Държавите-членки гарантират, че 
когато разпитите на заподозрения се 
провеждат от полицията или 
прокурора с помощта на устен 
преводач или когато се предоставя 
устен превод или устно резюме на 
писмени материали съгласно член 3, 
параграф 6, или когато се прави отказ 
от права съгласно член 3, параграф 7, 
се прави звуко- или видео запис, който 
се предоставя на всяка страна в 
случай на оспорване.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е в случай на обжалване или оспорване да може да се 
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провери качеството и надеждността на устния превод или основателният характер 
на отказа чрез достъп до записи.

Изменение 37

Проект на директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст на инициативата Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки, за да се съобразят с разпоредбите 
на настоящата директива най-късно до 
…………...*

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки, за да се съобразят с разпоредбите 
на настоящата директива най-късно до 
…………...*

____________________

*ОВ: Моля въведете дата 30 месеца след 
публикуването на настоящата директива в 
Официален вестник.

____________________

*ОВ: Моля въведете дата две години след 
влизането в сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Това е обичайният график за транспониране на директиви.

Изменение 38

Проект на директива
Член 8

Текст на инициативата Изменение

До ………* Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на степента, в която 
държавите-членки са взели 
необходимите мерки, за да се съобразят 
с настоящата директива, придружен, ако 
е необходимо, от законодателни 
предложения.

До ………* Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на степента, в която 
държавите-членки са взели 
необходимите мерки, за да се съобразят 
с настоящата директива, придружен, ако 
е необходимо, от законодателни 
предложения с цел подобряване на 
предвидените в директивата 
гаранции за справедлив съдебен 
процес.

____________________

*ОВ: Моля въведете дата 30 месеца след 
публикуването на настоящата директива в 

____________________

*ОВ: Моля въведете дата три години след 
влизането в сила на настоящата директива.
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Официален вестник.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2004 г. Комисията представи предложение за директива на Съвета относно 
процесуалните права в наказателните производства на територията на Европейския 
съюз (COM (2004) 348), което обхващаше много широк кръг от въпроси. Парламентът 
подкрепи решително предложението, като изрази съгласие с Комисията, че доверието 
между държавите-членки в областта на съдебното сътрудничество ще се увеличи в 
значителна степен в резултат на хармонизиране на правата на лицата по време на 
разследвания и съдебни производства.

Въпреки това, поради неуспеха на държавите-членки да постигнат съгласие, 
обсъждането в Съвета на тази всеобхватна мярка беше прекратено през 2007 г. През 
втората половина на 2009 г. шведското председателство поднови усилията под формата 
на обща „пътна карта” (ОВ C 295, 4.12.2009 г., стр.1) за укрепване на процесуалните 
права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство, 
която очерта подход „стъпка по стъпка“ вместо единна всеобхватна мярка. 

Европейският съвет приветства приемането на пътната карта от Съвета, в която бяха 
предвидени пет мерки от обхвата на предложението от 2004 г.: правото на устен и на 
писмен превод; правото на информация за правата и за обвиненията (декларация за 
правата); правото на правни съвети и правна помощ; комуникацията с консулски 
служби и трети страни, като например работодател, семейство или приятели, както и 
правото на уязвими обвиняеми да получат специална помощ и гаранции. Освен това се 
предвижда Зелена книга относно предварителното задържане.

В Програмата от Стокхолм Европейският съвет прикани Комисията да представи 
предложенията, предвидени в пътната карта, с цел бързото й прилагане, да разгледа по-
задълбочено елементите на минималните процесуални права на обвиняемите и 
заподозрените лица, както и да извърши оценка на това дали е необходимо да се 
разгледат други въпроси, например презумпцията за невиновност, за да се насърчи по-
доброто сътрудничество в тази област. 

През юли 2009 г., като първа мярка от пътната карта, Комисията представи 
предложение за рамково решение на Съвета (COM (2009)338), което е посветено изцяло 
на правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Бяха проведени 
консултации с Европейския парламент и докладчикът по настоящия доклад изготви 
проектодоклад (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), на който обаче не беше 
даден ход поради влизането в сила на Договора от Лисабон. За съжаление в случая 
става въпрос за минималистичен подход по отношение на демократичното участие: 
Европейският парламент не е консултиран нито относно пътната карта, нито относно 
резолюцията за практическото прилагане на рамковото решение относно правата, 
свързани с езика.

Поради практически причини през декември 2009 г. Комисията не беше в състояние да 
представи ранно предложение за директива относно езикови права и по тази причина 
това бе сторено от група държави-членки (PE-CONS 1/10), като съдържанието отразява 
постигнатото през октомври 2009 г. споразумение между 27-те правителства относно 
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рамковото решение в контекста на тогавашното изискване за единодушие.

Позиция на докладчика

Наказателното и съдебното сътрудничество на ЕС се развива по небалансиран начин, 
като се отдава по-голям приоритет на нуждите на наказателното преследване и на 
правоприлагането, отколкото на правата на защитата, и липсата на утвърдени 
процесуални гаранции за лица, субекти на производство в съдебни системи, чийто език 
тези лица разбират слабо, представлява празнота, която трябва да се попълни.

По този начин подновеният импулс за процесуални права следва да бъде приветстван и 
въпреки че този подход „стъпка по стъпка” не е възможно най-добрият, той е по-добър 
от пълно бездействие и затова е важно да се запази инерцията. Не само пътната карта 
трябва да се приключи, но и в близко бъдеще трябва да се предприемат допълнителни 
мерки за изграждане на доверието и укрепване на правата: правото на определяне на 
мярка за неотклонение гаранция на чуждестранни обвиняеми на недискриминационна 
основа е спешен приоритет.  Всички предложения по пътната карта следва да се 
представят възможно най-скоро, тъй като процесуалните права са тясно свързани 
помежду си. Например, правото на ефективен устен и писмен превод може да бъде 
нарушено от недостатъчното информация за правата или от липсата на навременни или 
безплатни правни съвети. Всички допълнителни разходи, които директивата ще 
предизвика за държавите-членки, са свързани с неподлежащите на намаление разходи 
за гарантиране на справедливи съдебни процеси и за предотвратяване на съдебни 
грешки, и те ще се балансират от по-малкото разходи поради по-малкия брой скъпи 
обжалвания и отлагания. Всяка резолюция относно най-добри практики, евентуално 
приета като съпътстваща директивата, следва да съдържа решителни практически 
мерки, които ще засилят прилагането на правата, посочени в директивата. 

Придържането към стандартите на Европейската конвенция за защита на правата на 
човека (ЕКПЧ) трябва да е в основата на взаимното доверие, върху което се основава 
взаимното признаване на ЕС в съдебните производства, и трябва да определя 
минималните стандарти, които трябва да се спазват от всички държави-членки на ЕС. 
Следователно правата, предвидени в настоящата директива, се основават на член 5 
(право на свобода и сигурност) и член 6 (право на справедлив съдебен процес) от 
Конвенцията. Въпреки че съществуват много ситуации, спрямо които член 5 се 
прилага, но за които мярката на ЕС не намира приложение, напр. настаняване в 
психиатрично заведение, е уместно неговото посочване. Член 5 урежда правото на 
лицата да не бъдат задържани, освен в съответствие с „процедури, предвидени от 
закона”, и следователно неговият обхват е по-широк от съдебното производство; това е 
отразено в прилагането на настоящата директива спрямо разпита в досъдебното 
производство.

Тъй като ЕС се стреми към създаване на единна област на правосъдие с общи правила и 
интензивно сътрудничество, директивата и следващите мерки трябва не само да зачитат 
ЕКПЧ, но и да надграждат върху нейното съответствие с Хартата на Основните права 
на ЕС, за да бъдат определени на по-високо равнище стандарти за защита на 
заподозрени и обвиняеми лица. 
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Настоящият доклад изменя предложението на държавите-членки по няколко начина, 
включително: 

- позоваване на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и на ЕКПЧ;
- приложимост на правата от момента на разпита или на ареста, но също чрез разбиране 
за подозрението, без заподозреният да е информиран за това от органите;
- разширяване обхвата на правата с цел обхващане на всички етапи на производството, 
включително постановяването на присъда, обжалването и задържането до окончателно 
приключване на наказателното производство;
- посочване, че заподозряното лице следва да научи за правата си в писмена форма;
- помощ за лица, които страдат от физически или умствени увреждания, с цел 
компенсиране на липсата на езикови умения;
- устен превод на комуникацията между заподозрения и неговия адвокат и писмен 
превод на правния съвет;
- превод на писмени документи, който включва всички основни за делото документи; 
- подаване на жалби пред съдебен орган и установяване на механизъм за подаване на 
жалби;
- прибавяне на разпоредби за обучение и за правоспособност и регистрация на устни и 
писмени преводачи; 
- прибавяне на допълнителни гаранции: относно записи, предоставяне на необходимото 
време и средства и създаване на процесуални срокове за отчитане на нуждите от 
писмен и устен превод.


