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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad 
při trestním řízení
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na podnět skupiny členských států (00001/2010),

– s ohledem na čl. 82 odst. 2 písm. b) a čl. 289 odst. 4 Smlouvy o fungování EU, na jehož 
základě předložila Rada svůj podnět Parlamentu (C7-0005/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 15 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na [odůvodněná stanoviska zaslaná jeho předsedovi vnitrostátními parlamenty / 
odůvodněné stanovisko zaslané jeho předsedovi jedním z vnitrostátních parlamentů] 
týkající se souladu tohoto podnětu s zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Komise (KOM[......]),

– s ohledem na články 44 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám
a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie si stanovila cíl vytvořit
a udržovat prostor svobody, bezpečnosti
a práva. Podle závěrů ze zasedání Evropské 
rady v Tampere ve dnech 15.
a 16. října 1999, a zejména bodu 33 těchto 
závěrů, by měla být zásada vzájemného 
uznávání základním kamenem soudní 
spolupráce v občanských i trestních věcech
v rámci Evropské unie.

(1) Evropská unie si stanovila cíl vytvořit
a udržovat prostor svobody, bezpečnosti
a práva. Podle závěrů Evropské rady ze 
zasedání v Tampere ve dnech 15.
a 16. října 1999, a zejména bodu 33 těchto 
závěrů, by nezbytné sblížení právních 
předpisů usnadnilo spolupráci,
a umožnilo tak, aby se zásada vzájemného 
uznávání stala základním kamenem soudní 
spolupráce v občanských i trestních věcech
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v rámci Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění závěrů z Tampere.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(5) Ač jsou všechny členské státy jsou 
stranami Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod (dále 
jen „evropská úmluva o lidských 
právech“), zkušenost ukázala, že tato 
skutečnost sama o sobě nezaručuje vždy 
dostatečnou úroveň důvěry v systémy 
trestního soudnictví jiných členských 
států.

(5) Vzájemné uznávání rozhodnutí
v trestních věcech předpokládá, že členské 
státy mají vzájemnou důvěru ve své 
systémy trestního soudnictví. Tuto 
vzájemnou důvěru je však nezbytné dále 
prohlubovat. Tato důvěra předpokládá 
dodržování minimálních standardů 
stanovených v Evropské úmluvě
o ochraně lidských práv a základních 
svobod (dále jen „evropská úmluva
o lidských právech“, EÚLP), zejména tím, 
že bude zajištěno důslednější uplatňování 
práv a záruk zakotvených v článcích 5 a 6 
této úmluvy. Předpokládá také další 
rozvíjení těchto standardů v Evropské unii 
prostřednictvím této směrnice a dalších 
opatření, mj. v souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie (dále jen 
„Listina“). Při provádění této směrnice by 
členské státy neměly v žádném případě 
uplatňovat nižší standardy než ty, které 
jsou stanoveny v Evropské úmluvě
o lidských právech a v Listině a jež dále 
rozvíjí judikatura evropských soudů.

Or. en

Odůvodnění

Má–li být dosaženo vzájemné důvěry, musí tato směrnice posílit dodržování standardů 
stanovených evropskou úmluvou o lidských právech a současně přinášet specifickou 
„přidanou hodnotu EU“ tím, že je bude dále rozvíjet ve světle Listiny základních práv.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8) Právo na tlumočení a překlad pro ty, 
kdo nerozumějí jazyku trestního řízení, je 
zakotveno v článku 6 evropské úmluvy
o lidských právech, upřesněném 
judikaturou Evropského soudu pro lidská 
práva. Tato směrnice usnadňuje
uplatňování těchto práv v praxi. Proto se 
tato směrnice zaměřuje na zajištění práva 
podezřelého nebo obviněného na 
tlumočení a na překlad při trestním řízení
v zájmu ochrany jeho práva na 
spravedlivé řízení.

(8) Dodržování práva na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces je zakotveno
v článcích 47 a 48 Listiny. V článcích 5
a 6 evropské úmluvy o lidských právech, 
vykládaných v souladu s judikaturou
Evropského soudu pro lidská práva, je 
zakotveno mj. také právo na tlumočení
a překlad pro ty osoby, které nerozumějí 
jazyku trestního řízení. Ustanovení této
směrnice usnadňují uplatňování těchto 
práv v praxi v rámci trestního řízení, a to
i ve fázích přípravného řízení, vyhlášení 
rozsudku a případného odvolání a až do 
konečného ukončení řízení v dané věci.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné citovat příslušná ustanovení Listiny EU a EÚLP a upřesnit rozsah termínu „trestní 
řízení“.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice by měla zajistit, aby 
práva podezřelého nebo obviněného, který 
nemluví jazykem řízení nebo tomuto 
jazyku nerozumí, rozumět podezřením
a obviněním proti němu vzneseným
a rozumět řízení tak, aby mohl uplatnit svá 
práva, byla chráněna prostřednictvím 
poskytnutí bezplatné a přesné jazykové 
pomoci. Podezřelá nebo obviněná osoba 
by měla mít mimo jiné možnost vysvětlit 

(10) Tato směrnice by měla zajistit, aby 
práva podezřelého, který nemluví jazykem 
trestního řízení nebo tomuto jazyku 
nerozumí, rozumět obviněním vzneseným 
proti němu a rozumět řízení tak, aby mohl 
uplatnit svá práva, byla chráněna 
prostřednictvím poskytnutí bezplatné, 
kvalitní a přesné jazykové pomoci, jež 
bude poskytnuta v dostatečném časovém 
předstihu a pomocí vhodných zařízení



PE439.397v01-00 8/29 PR\807292CS.doc

CS

svému právnímu zástupci svou vlastní 
verzi událostí, poukázat na tvrzení, s nimiž 
nesouhlasí, a upozornit jej na skutečnosti, 
jichž by mělo být použito pro její 
obhajobu. V této souvislosti se připomíná, 
že tato směrnice stanoví minimální 
pravidla. Členské státy mohou práva v ní 
stanovená rozšířit za účelem poskytnutí 
vyšší úrovně ochrany vztahující se rovněž 
na situace, jimiž se tato směrnice výslovně 
nezabývá. Úroveň ochrany by nikdy 
neměla být nižší než normy stanovené 
evropskou úmluvou o lidských právech, 
jak je vykládá judikatura Evropského 
soudu pro lidská práva.

s cílem zajistit spravedlivý průběh řízení. 
Tato pomoc by se měla vztahovat na 
komunikaci mezi podezřelým a jeho 
právním zástupcem a na písemnosti, které 
jsou nezbytné pro to, aby byl podezřelý 
schopen pochopit obvinění vznesená proti 
němu a uplatňovat svá práva a aby byl 
zaručen spravedlivý průběh řízení.
V příslušných případech by se tato pomoc 
měla dále vztahovat na pravidla platná 
pro otázky zbavení svobody, včetně 
informování o tom, jak lze nalézt 
informace a podat stížnost, a na oficiální 
kontakty mezi zadržujícími orgány
a podezřelým. Členské státy mohou práva
v ní stanovená rozšířit za účelem 
poskytnutí vyšší úrovně ochrany vztahující 
se rovněž na situace, jimiž se tato směrnice 
výslovně nezabývá.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je analogický k ostatním pozměňovacím návrhům, včetně změn 
článku 1.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(11) Členské státy by neměly mít 
povinnost zajistit tlumočení komunikace 
mezi podezřelým nebo obviněným a jeho 
právním zástupcem v případech, kdy spolu 
mohou účinně komunikovat stejným 
jazykem. Členské státy by rovněž neměly 
mít povinnost zajistit tlumočení takové 
komunikace, je-li v dotyčném řízení právo 
na tlumočení využíváno zjevně k jiným 
účelům než k uplatňování práva na 
spravedlivé řízení.

(11) Ustanovení této směrnice by měla být
v nejkratší možné lhůtě začleněna do 
komplexního právního rámce procesních 
záruk, který by měl zahrnovat: řádné 
dodržování presumpce neviny, právo na 
rovné zacházení při propouštění na kauci, 
právo na právní poradenství a případně 
na bezplatnou právní pomoc, právo být 
poučen o svých právech („seznam práv“), 
právo být seznámen s důkazy, právo 
ohrožených podezřelých osob na zvláštní 
pomoc, ochrana mladistvých podezřelých, 
právo komunikovat s konzulárními úřady
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a třetími stranami, minimální normy pro 
zadržování a dostupné mechanismy 
nápravy. 

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o právu na poskytnutí jazykové služby i opravný prostředek podaný proti němu se
v každém konkrétním případě řídí postupy stanovenými v této směrnici. Tato směrnice o právu 
na tlumočení a překlad je pouze prvním právním nástrojem vybraným v rámci postupného 
přístupu. V krátkodobém horizontu po něm musí následovat další opatření upravující základní 
procesní práva.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12) Rozhodnutí, že tlumočení či překlad 
nejsou zapotřebí, by mělo být 
přezkoumatelné v souladu s vnitrostátním 
právem. Tento přezkum je možno provést 
například pomocí zvláštního stížnostního 
postupu nebo v rámci běžného odvolacího 
řízení.

(12) Proti rozhodnutí, že tlumočení či 
překlad nejsou zapotřebí, by mělo být 
možné podat opravný prostředek.

Or. en

Odůvodnění

Právo podat opravný prostředek poskytuje větší ochranu, než možnost „přezkumu“. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy zajistí, aby byla 
soudcům, státním zástupcům, právním 
zástupcům, policii a příslušným soudním 
zaměstnancům poskytována odborná 
příprava, která by jim umožnila 
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vyhodnotit jazykové potřeby podezřelého, 
zajistit, aby byl schopen porozumět řízení,
a vyhodnotit kvalitu tlumočení a překladu.

Or. en

Odůvodnění

Do této směrnice je třeba zahrnout ustanovení o odborné přípravě. Tento nový bod 
odůvodnění je analogický k novému čl. 5 odst. 2. Jeho znění uznává, že odbornou přípravu 
mohou zajišťovat specializované subjekty. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(13) Odpovídající pomoc by rovněž měla 
být poskytnuta podezřelým nebo
obviněným osobám s poruchou sluchu 
nebo řeči.

(13) Odpovídající pomoc by rovněž měla
být poskytnuta podezřelým s fyzickým
nebo mentálním postižením, které 
narušuje jejich schopnost účinně 
komunikovat, jako je například porucha
sluchu nebo řeči.

Or. en

Odůvodnění

Analogicky k pozměňovacímu návrhu k čl. 2 odst. 5 o pomoci v případě fyzického nebo 
mentálního postižení.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14) Povinnost zajistit péči podezřelým
nebo obviněným, kteří se mohou octnout 
ve znevýhodněném postavení, zejména 
kvůli tělesnému postižení, které ovlivňuje 
jejich schopnost účinné komunikace,
přispívá k nestrannému výkonu 
spravedlnosti. Orgány činné v trestním 

(14) Povinnost zajistit péči podezřelým, 
kteří nejsou schopni rozumět soudnímu 
řízení nebo jej sledovat, přispívá
k nestrannému výkonu spravedlnosti.
Státní zástupce a donucovací i soudní 
orgány by proto měly zajistit, aby
podezřelé osoby, které se mohou octnout
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řízení by proto měly zajistit, aby tyto osoby
mohly účinně uplatňovat práva stanovená 
touto směrnicí, například tím, že tyto
orgány věnují pozornost veškerým 
potenciálním omezením, která ovlivňují 
schopnost dotyčných osob sledovat průběh 
řízení a dorozumět se, a přijímají vhodná 
opatření k zajištění těchto práv.

v nevýhodném postavení, mohly účinně 
uplatňovat svá práva. Tyto orgány by si 
měly být vědomy veškerých potenciálních 
ohrožení a měly by přijmout vhodné kroky
k zajištění těchto práv. Vždy by tak měly 
učinit v případě, že podezřelý je nezletilou 
osobou nebo trpí postižením, které mu 
znesnadňuje aktivní účast v řízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znění vyjasňuje.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(14a) Tato směrnice by měla být 
vyhodnocena na základě získaných 
praktických zkušeností. V případě potřeby 
by měla být upravena tak, aby posílila 
záruky, jež stanovuje.

Or. en

Odůvodnění

Analogicky k pozměňovacímu návrhu 39 k článku 8.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(15) Pro zajištění spravedlivého řízení je 
nezbytné, aby byly podezřelému nebo 
obviněnému přeloženy podstatné 
dokumenty nebo alespoň jejich důležité 
pasáže. K rozhodování o tom, které
dokumenty je třeba přeložit, jsou příslušné 

(15) Pro zajištění spravedlivého řízení je 
nezbytné, aby byly písemnosti, které jsou 
nezbytné pro to, aby byl podezřelý schopen 
pochopit obvinění vznesená proti němu
a uplatňovat svá práva, přeloženy. Některé 
písemnosti, např. rozhodnutí o zbavení 
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orgány členských států v souladu
s vnitrostátním právem. Některé 
písemnosti by měly být vždy považovány 
za podstatné dokumenty, jež je třeba 
přeložit, jako například rozhodnutí
o omezení osobní svobody dané osoby, 
obžaloba či obvinění a veškerá soudní 
rozhodnutí.

příslušné osoby osobní svobody, obžaloba 
nebo obvinění, podstatné důkazní 
materiály, rozsudek, písemné právní 
poradenství poskytnuté obhájcem 
podezřelého, případně pravidla platná pro 
otázky zbavení svobody, včetně způsobu, 
jak získávat informace a podávat stížnosti,
by měly být vždy považovány za nezbytné 
písemnosti, jež je třeba přeložit.

Or. en

Odůvodnění

Pozměněné znění lépe zaručuje spravedlivý průběh řízení, přičemž rozsah povinnosti 
poskytnout překlad je vymezen v návaznosti na podmínky konkrétního případu a řídí se 
postupy pro vypracování vyhodnocení a podávání opravného prostředku.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(16) Vzdání se práva na písemný překlad 
dokumentů by mělo být jednoznačné,
s minimálními zárukami a nemělo by být
v rozporu s žádným důležitým veřejným 
zájmem.

(16) Veškeré vzdání se práva na překlad 
písemností by mělo odpovídat požadavku, 
aby podezřelý obdržel právní poradenství
a aby bylo toto vzdání se práva na překlad 
jednoznačné, bylo předloženo písemně za 
přítomnosti obhájce podezřelého a nebylo
v rozporu s žádným důležitým veřejným 
zájmem.

Or. en

Odůvodnění

Podezřelý by neměl mít možnost vzdát se svých práv, aniž by byly uplatněny silné záruky.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(18) Členské státy by měly zajistit, aby 
byla ustanovení této směrnice v případech, 
kdy odpovídají právům zaručeným 
evropskou úmluvou o lidských právech, 
prováděna v souladu s těmito právy, jak 
jsou upřesněna příslušnou judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva.

(18) Ustanovení této směrnice, která
odpovídají právům zaručeným evropskou 
úmluvou o lidských právech nebo 
Listinou, se vykládají a provádějí
v souladu s těmito právy, jak jsou
rozvíjena příslušnou judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva
a Soudního dvora Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění odpovídá znění čl. 1 odst. 2b (nový). Je třeba zajistit soulad směrnice 
jak s EÚLP a judikaturou štrasburského soudu, tak s Listinou a judikaturou ESD.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro právo 
na tlumočení a na překlad při trestním 
řízení a při řízení o výkonu evropského 
zatýkacího rozkazu.

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro právo 
na tlumočení a překlad při trestním řízení
jakéhokoli typu, včetně mj. ve fázích 
přípravného řízení, vynášení rozsudku, 
zadržování a případného odvolání až do 
konečného ukončení řízení, a při řízení na 
základě evropského zatýkacího rozkazu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby jednotlivci měli přístup k tlumočení a překladu, a to ve všech fázích trestního 
řízení až do vyčerpání všech opravných prostředků. 
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1a. Pro účely této směrnice se termínem 
„podezřelý“ rozumí osoba podezřelá, 
zadržená, stíhaná či odsouzená nebo 
očekávající rozsudek v souvislosti
s trestným činem, dokud nebylo
s konečnou platností ukončeno trestní 
řízení, na které se vztahuje právo na 
tlumočení a překlad.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny fáze trestního řízení, včetně přípravného 
řízení, rozhodování v dané věci po odsouzení a případného odvolání, a proto je termín 
„podezřelý“ třeba chápat správně.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Tato práva má každý od okamžiku, kdy
jej příslušné orgány členských států 
uvědomí o tom, že je podezřelý nebo 
obviněný ze spáchání trestného činu, až 
do okamžiku ukončení řízení, čímž se má 
na mysli konečné rozhodnutí o tom, zda 
daný podezřelý nebo obviněný uvedený 
trestný čin spáchal.

2. Tato práva má každý od okamžiku, kdy
je vyslýchán nebo zadržen orgány
některého členského státu v souvislosti
s trestným činem, nebo je jiným způsobem 
informován o tom, že je podezřelý, a to až 
do úplného ukončení trestního řízení,
včetně fáze vynášení rozsudku a řízení
o případném odvolání a během vazby,
a vztahují se na všechny oficiální kontakty 
mezi zadržujícími orgány a zadržovaným.

Or. en

Odůvodnění

Doba, po niž se uplatní právo na tlumočení a překlad, by měla být tak dlouhá, jak vyžaduje 
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zájem spravedlnosti.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a. Podezřelý je neprodleně informován
o právech stanovených v této směrnici. 
Tyto informace jsou poskytnuty písemně. 
Podezřelým se zrakovým postižením nebo 
těm, kteří mají problémy se čtením, by 
měly být informace o jejich právech 
poskytnuty ústně, v jazyce, kterému 
rozumí.

Or. en

Odůvodnění

Má-li mít podezřelá osoba možnost plně uplatnit svá práva, musí být seznámena se svými 
právy na jazykovou pomoc a tato informace musí být poskytnuta písemně. Do předpisu je dále 
třeba začlenit zvláštní ustanovení pro osoby se zrakovým postižením.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2b. Ustanovení této směrnice, která 
odpovídají právům zaručeným EÚLP 
nebo Listinou se vykládají a provádějí
v souladu s těmito právy, jak jsou 
rozvinuta v příslušné judikatuře 
Evropského soudu pro lidská práva
a Soudního dvora Evropské unie. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je analogický k pozměňovacímu návrhu k bodu odůvodnění 18. Je 
třeba zajistit soulad směrnice jak s EÚLP a judikaturou štrasburského soudu, tak s Listinou
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a judikaturou ESD.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na řízení, jež 
mohou vést k uložení sankcí jiným 
orgánem než trestním soudem, pokud tato 
řízení neprobíhají před soudem
s příslušností v trestních věcech.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti této směrnice by neměla být nepřiměřeně omezována.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podezřelému
nebo obviněnému, který nerozumí jazyku 
trestního řízení nebo tímto jazykem 
nemluví, bylo za účelem zabezpečení 
jejich práv na spravedlivé řízení 
poskytnuto tlumočení v jeho mateřském 
jazyce nebo v jiném jazyce, kterému 
rozumí. Tlumočení, včetně tlumočení 
komunikace mezi podezřelým nebo 
obviněným a jeho právním zástupcem, se 
poskytuje v trestním řízení před orgány 
činnými v trestním řízení, mimo jiné 
během policejního výslechu, při všech 
soudních jednáních a při všech 
nezbytných předběžných jednáních,
a může být poskytováno i za jiných 
okolností. Tím nejsou dotčena pravidla 
vnitrostátního práva týkající se 
přítomnosti právního zástupce v kterékoli 

1. Členské státy zajistí, aby podezřelému, 
který nerozumí jazyku trestního řízení nebo 
tímto jazykem nemluví, bylo za účelem 
zabezpečení jeho práv na spravedlivé 
řízení bezodkladně poskytnuto tlumočení, 
které je nezbytné pro zajištění toho, aby 
byl podezřelý schopen pochopit obvinění 
vznesená proti němu a uplatňovat svá 
práva a bylo zajištěno spravedlivé řízení.
Tlumočení, včetně tlumočení komunikace 
mezi podezřelým a jeho právním 
zástupcem, se poskytuje v průběhu celého
trestního řízení. Poskytuje se také
v případě vazby při všech oficiálních 
kontaktech mezi zadržujícími orgány
a podezřelým.
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fázi trestního řízení.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno spravedlivé řízení, musí být právo na tlumočení dostatečně obsáhlé.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby osobě
s poruchou sluchu byla poskytnuta 
tlumočnická pomoc, pokud je to v jejím 
případě vhodné.

2. Právo na tlumočení se vztahuje i na 
jazykovou pomoc osobám s fyzickým nebo 
mentálním postižením.

Or. en

Odůvodnění

Právo na tlumočení se musí vztahovat na širší okruh osob, než jen na osoby s poruchou 
sluchu. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se skutečnost, 
zda podezřelý nebo obviněný rozumí 
jazyku trestního řízení a zda tímto jazykem 
mluví a zda potřebuje pomoc tlumočníka, 
ověřila jakýmkoli vhodným způsobem, 
mimo jiné konzultací s podezřelým nebo 
obviněným.

3. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
postupy pro zjištění, zda podezřelý rozumí 
jazyku trestního řízení, zda tímto jazykem 
mluví a zda potřebuje pomoc tlumočníka.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zavést postup, jímž se vyhodnotí potřeby podezřelého.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v určité fázi 
řízení existovala v souladu s vnitrostátním 
právem možnost přezkoumat rozhodnutí, 
že tlumočení není zapotřebí. To však 
členským státům neukládá povinnost 
stanovit zvláštní mechanismus, v němž by 
jediným důvodem pro provedení 
přezkumu bylo vznesení námitky proti 
takovému rozhodnutí.

4. Členské státy zajistí, aby existovalo 
právo odvolat se k soudnímu orgánu proti
rozhodnutí, že tlumočení není zapotřebí,
a aby existoval mechanismus pro 
podávání stížností a možnost poskytnout 
náhradního tlumočníka.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu spravedlnosti je spíše než „možnost přezkumu“ nezbytné uvést právo na odvolání
a upřesnit, že se toto odvolání podává k soudnímu orgánu. Dále by měl existovat 
mechanismus pro podávání stížností.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

5a. Technické prostředky, jako je 
audiovizuální spojení či telefonní nebo 
internetové spojení, mohou být využívány
v nejkrajnějších případech, kdy je osobní 
přítomnost tlumočníka nemožná, 
například když jsou jeho služby 
vyžadovány ve velmi krátké lhůtě, a pouze
v případě, že tím není ohroženo právo na 
spravedlivý proces. Tato možnost by 
neměla být využívána při řízení v soudní 
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síni.

Or. en

Odůvodnění

Technické prostředky by měly být využívány pouze v případech, kdy je osobní přítomnost 
tlumočníka nemožná, například v naléhavé situaci nebo když se jedná o vzácnější jazyky
a dialekty, a pouze pokud tím není ohroženo právo na spravedlivý proces.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podezřelému
nebo obviněnému, který nerozumí jazyku
daného trestního řízení, byl poskytnut 
překlad všech podstatných dokumentů 
nebo alespoň důležitých pasáží těchto 
dokumentů, které mají význam pro 
zabezpečení jeho práv na spravedlivé 
řízení, do jeho mateřského jazyka nebo do 
jiného jazyka, kterému rozumí, jestliže má 
podezřelý nebo obviněný podle 
vnitrostátního práva právo na přístup
k těmto dokumentům.

1. Členské státy zajistí, aby byl 
podezřelému, který nerozumí jazyku
daného řízení, bezodkladně poskytnut 
překlad veškerých písemností nezbytných 
pro zajištění toho, aby byl schopen 
pochopit obvinění vznesená proti němu
a uplatnit svá práva a bylo zajištěno
spravedlivé trestní řízení.

Or. en

Odůvodnění

Obviněný musí být schopen porozumět všem zásadním dokumentům ve všech fázích řízení, aby 
byl schopen připravit věrohodnou obhajobu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány rozhodnou, které 
dokumenty mají být podle odstavce 1 jako 
podstatné přeloženy. Mezi podstatné 

2. Za nezbytné písemnosti, jež je třeba 
přeložit, by měly být považovány 
přinejmenším rozhodnutí o zbavení 
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dokumenty, které mají být přeloženy celé 
nebo z nichž mají být přeloženy důležité 
pasáže, patří alespoň příkazy k zadržení 
nebo srovnatelná rozhodnutí o omezení
osobní svobody příslušné osoby, obžaloby 
či obvinění a veškerá soudní rozhodnutí, 
pokud tyto dokumenty existují.

příslušné osoby osobní svobody, obžaloba 
nebo obvinění, podstatné důkazní 
materiály, rozsudek, písemné právní 
poradenství poskytnuté obhájcem 
podezřelého, případně pravidla platná pro 
otázky zbavení svobody, včetně způsobu, 
jak získávat informace a podávat stížnosti.

Or. en

Odůvodnění

U některých dokumentů by prostřednictvím neúplného výčtu mělo být přímo uvedeno, že se 
jedná o písemnosti nezbytné pro uplatnění práva na obhajobu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Podezřelý nebo obviněný či jeho právní 
zástupce mohou podat odůvodněnou 
žádost o překlad dalších dokumentů
nezbytných pro účinný výkon práva na 
obhajobu.

3. Podezřelý nebo jeho obhájce mohou
podat odůvodněnou žádost o překlad 
dalších dokumentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3a. Shrnutí důkazních materiálů obžaloby 
opatřené rejstříkem a veškerými 
příslušnými odkazy by mělo být 
poskytnuto v překladu a s dostatečným 
předstihem před zahájením soudního 
řízení, aby bylo obžalovanému umožněno 
zvážit společně se svým obhájcem, zda je 
třeba podat formální žádost o překlad 
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určitých důkazních materiálů uvedených 
ve shrnutí.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by posílilo praktické uplatňování práva na překlad podstatných důkazních 
materiálů.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v určité fázi 
řízení existovala v souladu s vnitrostátním 
právem možnost přezkumu v případě, že 
není poskytnut překlad dokumentu podle 
odstavců 2 a 3. To však členským státům 
neukládá povinnost stanovit zvláštní
mechanismus, v němž by jediným 
důvodem pro provedení přezkumu bylo 
vznesení námitky proti takovému 
rozhodnutí.

4. Členské státy zajistí, aby existovalo 
právo odvolat se proti rozhodnutí
o zamítnutí překladu jakéhokoliv 
dokumentu uvedeného v odstavcích 1, 2, 3
a 3a k příslušnému soudnímu orgánu
a aby existoval mechanismus pro podávání 
stížností.

Or. en

Odůvodnění

Spíše než „možnost přezkumu“ je nezbytné uvést právo na odvolání a v zájmu spravedlnosti 
upřesnit, že toto odvolání se nezbytně podává k soudnímu orgánu. Je třeba rozšířit skupinu 
rozhodnutí o zamítnutí překladu, proti nimž se lze odvolat, a vytvořit mechanismus pro 
podávání stížností.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění podnětu Pozměňovací návrh

6. Pokud tím není dotčen spravedlivý 
průběh řízení, může být namísto 
písemného překladu případně poskytnut 

6. Pokud tím není dotčen spravedlivý 
průběh řízení, může být ve výjimečných 
případech a jakožto odchylka, která může 
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ústní překlad nebo ústní shrnutí obsahu
dokumentů podle tohoto článku.

být předmětem postupu odvolání 
uvedeného v čl. 3 odst. 4, namísto 
písemného překladu poskytnut ústní 
překlad nebo ústní shrnutí obsahu
písemností podle tohoto článku; takový 
překlad je vždy poskytován za přítomnosti 
obhájce podezřelého a je veden a trvale 
uchováván nezkrácený záznam tohoto 
ústního překladu či shrnutí.

Or. en

Odůvodnění

Ústní shrnutí či překlady by měly být poskytovány pouze výjimečně a měly by podléhat 
zárukám, včetně práva na odvolání.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění podnětu Pozměňovací návrh

7. Osoba, která má podle tohoto článku 
právo na překlad dokumentů, se může 
tohoto práva kdykoli vzdát.

7. Podezřelý, který má podle tohoto článku 
právo na překlad písemností, se může 
tohoto práva kdykoli vzdát, avšak pouze 
pokud bylo podezřelému poskytnuto 
právní poradenství, pokud je toto vzdání 
se práva na překlad jednoznačné, je 
předloženo písemně za přítomnosti jeho 
obhájce a není v rozporu s žádným 
důležitým veřejným zájmem.

Or. en

Odůvodnění

Podezřelý by neměl mít možnost vzdát se svých práv, aniž by byly uplatněny silné záruky.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Článek 5

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou konkrétní opatření
k zajištění takové kvality poskytovaného 
tlumočení a překladu, aby byl podezřelý
nebo obviněný anebo osoba, která je 
předmětem výkonu evropského zatýkacího 
rozkazu, schopen plně uplatňovat svá 
práva.

1. Členské státy přijmou konkrétní opatření
k zajištění vysoké kvality poskytovaného 
tlumočení a překladu, aby byl podezřelý 
anebo osoba, která je předmětem žádosti
o výkon evropského zatýkacího rozkazu, 
schopen uplatňovat svá práva.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl zajištěn plný výkon práv daných osob, musí být poskytované jazykové služby vysoce 
kvalitní. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byla 
soudcům, státním zástupcům, právním 
zástupcům, policii a příslušným soudním 
zaměstnancům poskytnuta odborná 
příprava, která by jim umožnila 
vyhodnotit jazykové potřeby podezřelého, 
zajistit, aby byl schopen porozumět řízení,
a vyhodnotit kvalitu tlumočení a překladu.

Or. en

Odůvodnění

Do této směrnice je třeba zahrnout ustanovení o odborné přípravě. Toto ustanovení je 
analogické k novému bodu odůvodnění 12a. Jeho znění uznává, že odbornou přípravu mohou 
zajišťovat specializované subjekty. 
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1b. Aby byla zaručena vysoká kvalita 
tlumočení a překladu a účinný přístup
k těmto službám, zajistí členské státy 
vytvoření systému odborné přípravy, 
získávání kvalifikace a akreditace 
překladatelů a tlumočníků pro práci
v soudnictví a zavedení národního 
rejstříku nezávislých, profesionálních
a příslušně kvalifikovaných překladatelů
a tlumočníků, který bude k dispozici 
právníkům a příslušným orgánům, a to
i na přeshraničním základě.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí učinit konkrétní kroky s cílem zajistit, aby byly služby profesionálních 
tlumočníků a překladatelů dostupné. Za tímto účelem zavedou systémy odborné přípravy, 
získávání kvalifikace a registrace těchto odborníků.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový) 

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 5a
Lhůty

Veškeré procesní lhůty zohledňují dobu 
nezbytnou pro překlad a tlumočení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by procesní lhůty nezohledňovaly nároky tlumočení a překladu, mohl by být ohrožen 
spravedlivý průběh řízení.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Článek 5 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 5b
Nahrávky

Členské státy zajistí, aby byl v případě, že 
výslechy obviněného ze strany policie 
nebo státního zástupce byly vedeny za 
pomoci tlumočníka, nebo byl poskytnut 
ústní překlad či ústní shrnutí písemností 
podle čl. 3 odst. 6, nebo se podezřelý vzdal 
svých práv podle čl. 3 odst. 7, učiněn 
audiovizuální záznam, který bude
v případě sporu poskytnut kterékoli jeho 
straně.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby v případě odvolání nebo sporů mohly být kvalita a spolehlivost tlumočení či 
ústního překladu anebo řádný základ vzdání se práv ověřeny prostřednictvím záznamu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 
….*

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 
….*

____________________
* Úř. věst.: 30 měsíců od zveřejnění této směrnice
v Úředním věstníku.

____________________
* Úř. věst.: dva roky ode dne vstupu této směrnice
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o obvyklou lhůtu pro provádění směrnic.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek 8

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Do …* předloží Komise Evropskému
parlamentu a Radě zprávu, ve které 
zhodnotí, do jaké míry členské státy přijaly 
opatření nezbytná k dosažení souladu
s touto směrnicí, a případně předloží 
legislativní návrhy.

Do …* předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, ve které 
zhodnotí, do jaké míry členské státy přijaly 
opatření nezbytná k dosažení souladu
s touto směrnicí, a případně předloží 
legislativní návrhy za účelem posílení 
záruk spravedlivého řízení, které stanoví.

____________________

* Úř. věst.: 30 měsíců od zveřejnění této směrnice
v Úředním věstníku.

____________________

* Úř. věst.: tři roky od vstupu této směrnice
v platnost.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2004 předložila Komise návrh směrnice Rady o procesních právech při trestním řízení
v celé EU (KOM(2004)348) pokrývající poměrně širokou škálu otázek. Parlament tento návrh 
rozhodně podpořil a souhlasil s Komisí, že pokud by práva jednotlivců při vyšetřování
a soudním řízení byla harmonizována, značně by to posílilo důvěru mezi členskými státy
v oblasti soudní spolupráce.

Avšak vzhledem k tomu, že se členským státům nepodařilo dosáhnout dohody, byla jednání
v Radě ohledně tohoto dalekosáhlého opatření v roce 2007 ukončena. Švédské předsednictví
v druhé půli roku 2009 tyto snahy oživilo prostřednictvím celkové „cestovní mapy“ (Úř. věst. 
C 295, 4. 12. 2009, s. 1) pro posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob
v trestním řízení, který před jediným komplexním opatřením upřednostnil přístup spočívající
v postupných krocích. 

Evropská rada uvítala skutečnost, že Rada přijala tuto „cestovní mapu“, jejíchž 
5 navrhovaných opatření spadá do oblasti návrhu z roku 2004: právo na tlumočení a překlad, 
právo být poučen o svých právech a obviněních („seznam práv“), právo na právní poradenství
a právní pomoc, právo komunikovat s konzulárními úřady a třetími stranami, jako je 
zaměstnavatel, rodina či přátelé, a právo ohrožených obžalovaných osob na specifickou 
pomoc a záruky. Kromě výše uvedeného má být dále předložena zelená kniha o vazbě během 
přípravného řízení.

V svém stockholmském programu Evropská rada vybídla Komisi, aby předložila návrhy 
obsažené v „cestovní mapě“, a tato mapa tak mohla být v brzké době realizována, aby 
přezkoumala další prvky minimálních procesních práv obviněných a podezřelých osob
a vyhodnotila, zda je za účelem prohlubování spolupráce v této oblasti třeba zabývat se 
dalšími otázkami, např. presumpcí neviny. 

V červenci 2009 předložila Komise jako první opatření z balíčku „cestovní mapy“ rámcové 
rozhodnutí Rady (KOM(2009)338) věnované výhradně právu na tlumočení a překlad při 
trestním řízení. Evropský parlament byl konzultován a tato zpravodajka vypracovala příslušný 
návrh zprávy (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), avšak k dalšímu pokroku v této 
věci již nedošlo z důvodu vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Vzhledem k žalostně 
minimalistickému přístupu k demokratickým závazkům nebyla s Evropským parlamentem 
konzultována ani „cestovní mapa“, ani praktické provádění rámcového rozhodnutí
o jazykových právech.

Z praktických důvodů nemohla Komise předložit počáteční návrh směrnice o jazykových 
právech v prosinci 2009, a tento návrh byl proto předložen skupinou členských států (PE-
CONS 1/10), přičemž jeho obsah odpovídal dohodě všech 27 vlád, jíž bylo dosaženo v říjnu 
2009 ohledně tohoto rámcového rozhodnutí v souvislosti s tehdejším požadavkem 
jednomyslnosti.



PE439.397v01-00 28/29 PR\807292CS.doc

CS

Postoj zpravodajky

Trestní a soudní spolupráce v rámci EU se vyvíjí nevyváženě a skutečnost, že trestní stíhání
a prosazování práva je upřednostňováno před právy obžalovaných a že neexistují pevné 
procesní záruky pro jednotlivce podléhající soudním systémům, kterým často špatně 
rozumějí, je nedostatkem, který musí být napraven.

Obnovený zájem o procesní práva je proto vítán, a ačkoli je postupný přístup jen druhou 
nejlepší volbou, je přece jen lepší než nepřijímat vůbec žádné kroky, a je tudíž zásadní zajistit, 
aby se tempo přijímání těchto opatření nezpomalovalo. Je tedy nejen nutné dokončit „cestovní 
mapu“, ale v blízké budoucnosti je také třeba pokračovat v přijímání opatření na budování 
důvěry a posílení práv, přičemž naléhavou prioritou je zaručit právo obžalovaných cizích 
státních příslušníků požádat na nediskriminačním základě o propuštění na kauci. Všechny 
návrhy obsažené v „cestovní mapě“ by měly být předloženy co nejdříve, protože jednotlivá 
procesní práva spolu úzce souvisejí. Například právo na účinný překlad a tlumočení může být 
narušeno nedostatkem informací o právech nebo nedostupností urychleně poskytovaného či 
bezplatného právního poradenství. Veškeré dodatečné výdaje, které pro členské státy ze 
směrnice vyplynou, jsou nezbytným nákladem na zajištění spravedlivých rozsudků
a vyvarování se justičním omylům a budou přinejmenším vyváženy menším počtem 
nákladných odvolání a průtahů. Jakékoli usnesení o osvědčených postupech, které by mohlo 
být přijato společně se směrnicí, by mělo obsahovat důrazná praktická opatření, která by 
posílila výkon práv, jež tato směrnice stanoví. 

Dodržování standardů stanovených evropskou úmluvou o lidských právech podmiňuje 
vzájemnou důvěru, na níž závisí vzájemné uznávání v soudních věcech v rámci EU. Tyto 
normy jsou minimem, které musí splňovat všechny členské státy EU. Práva obsažená v této 
směrnici jsou tedy založena na článku 5 (o právu na svobodu a osobní bezpečnost) a článku 6 
(o právu na spravedlivý proces) této úmluvy. Ačkoli existují situace, na které se vztahuje 
článek 5, nikoli však toto opatření EU, například zadržování z důvodu duševní nemoci, je 
vhodné úmluvu citovat. Článek 5 poskytuje právo nebýt zadržován, kromě případů, kdy se tak 
stane „v souladu s řízením stanoveným zákonem“, a rozsah jeho působnosti je tedy širší než 
jen soudní řízení. To se odráží v uplatňování této směrnice na výslechy v rámci přípravného 
řízení.

Jelikož má EU za cíl vytvořit jednotný prostor práva, v němž budou platit společná pravidla
a probíhat intenzivní spolupráce, musí směrnice a budoucí související nástroje nejen 
dodržovat EÚLP, ale také na ní dále budovat v souladu s Listinou základních práv EU,
s cílem stanovit normy EU pro ochranu podezřelých a obžalovaných na vyšší úrovni. 

Tato zpráva mění návrh členských států v několika směrech, mezi něž patří: 

– odkaz na Listinu základních práv EU a na EÚLP,
– skutečnost, že práva podezřelého se uplatní nejen v okamžiku výslechu nebo zadržení, ale 
již v okamžiku, kdy se daná osoba o podezření dozví, a to i v případě, že o tom nebyla 
informována příslušnými orgány,
– rozšíření práv tak, aby se vztahovala na všechny fáze řízení, včetně vynášení rozsudku, 
odvolání a zadržování až do konečného ukončení trestního řízení,
– upřesnění, že podezřelý by měl být o svých právech informován písemně,
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– rozšíření poskytování pomoci, které by umožnilo kompenzovat nedostatečné jazykové 
znalosti všech osob s fyzickým nebo mentálním postižením,
– tlumočení komunikace mezi podezřelým a jeho obhájcem a překlad právního poradenství,
– požadavek, aby se překlad vztahoval na všechny podstatné dokumenty související
s případem, 
– požadavek, aby odvolání bylo směřováno k soudnímu orgánu, a zavedení mechanismu pro 
stížnosti,
– přidání ustanovení o odborné přípravě, kvalifikaci a registraci tlumočníků a překladatelů, 
– přidání dalších záruk týkajících se záznamu překladu či tlumočení, poskytnutí dostatečného 
času a přiměřených nástrojů a zavedení procesních lhůt zohledňujících nároky tlumočení
a překladu.


