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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag markeres ændringer i udkastet til retsakt, med 
fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det anføres, hvilken eksisterende retsakt og hvilken  
bestemmelse heri der berøres. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, markeres med fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne 
passager, markeres dette med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rettighederne til tolke- og 
oversætterbistand i straffesager
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til en gruppe medlemsstaters initiativ (00001/2010),

– der henviser til artikel 82, stk. 2, andet afsnit, litra b), og artikel 289, stk. 4, i traktaten om 
den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets forelæggelse af 
initiativet for Parlamentet (C7-0005/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til [de begrundede udtalelser, som de nationale parlamenter har sendt til 
formanden/den begrundede udtalelse, som et nationalt parlament har sendt til formanden] 
om, hvorvidt initiativet overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til Kommissionens udtalelse (KOM[......]),

– der henviser til forretningsordenens artikel 44 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0000/2010),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Ændringsforslag 1

Udkast til direktiv
Betragtning 1

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union har sat sig som 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed. Ifølge 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds 
møde i Tammerfors den 15. og den 16. 
oktober 1999, særlig punkt 33, bør
princippet om gensidig anerkendelse være

(1) Den Europæiske Union har sat sig som 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed. Ifølge 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds 
møde i Tammerfors den 15. og den 16. 
oktober 1999, særlig punkt 33, vil den 
nødvendige tilnærmelse af lovgivningerne 
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hjørnestenen i det retlige samarbejde på 
både det civilretlige og det strafferetlige 
område inden for Den Europæiske Union.

lette samarbejdet og derved gøre det 
muligt, at princippet om gensidig 
anerkendelse bliver hjørnestenen i det 
retlige samarbejde i både civil- og 
strafferetlige spørgsmål i Den Europæiske 
Union.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af konklusionerne fra Tammerfors.

Ændringsforslag 2

Udkast til direktiv
Betragtning 5

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(5) Selv om samtlige medlemsstater er 
parter i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention), har 
erfaringerne vist, at dette ikke i sig selv 
altid giver en tilstrækkelig grad af tillid til 
andre medlemsstaters strafferetssystemer.

(5) Gensidig anerkendelse af afgørelser i 
straffesager forudsætter, at 
medlemsstaterne har tillid til hinandens 
strafferetlige systemer. Det er imidlertid 
nødvendigt at øge den gensidige tillid. 
Denne tillid forudsætter overholdelse af 
minimumsstandarderne i den europæiske 
konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (den europæiske 
menneskerettighedskonvention), navnlig 
ved at sikre en mere konsekvent 
gennemførelse af de rettigheder og 
garantier, der er fastlagt i artikel 5 og 6 i 
den europæiske 
menneskerettighedskonvention. Den 
forudsætter ligeledes videreudvikling af 
disse standarder inden for EU, gennem 
dette direktiv og andre foranstaltninger, 
også i lyset af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
(charteret). Ved gennemførelsen af dette 
direktiv bør de standarder, der anvendes i 
medlemsstaterne, under ingen 
omstændigheder være ringere end dem, 
der er fastsat i 
menneskerettighedskonventionen og i 
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charteret, således som de er udviklet i de 
europæiske domstoles retspraksis.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at opnå gensidig tillid bør dette direktiv både styrke overholdelsen af 
standarderne i menneskerettighedskonventionen og give dem "EU-merværdi" ved at udbygge 
dem i lyset af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 3

Udkast til direktiv
Betragtning 8

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(8) Retten til tolke- og oversætterbistand 
for de personer, der ikke forstår det sprog, 
der anvendes i retssagen, er fastlagt i 
artikel 6 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention som 
uddybet i Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis. 
Bestemmelserne i dette direktiv fremmer 
anvendelsen af disse rettigheder i praksis. 
Med henblik herpå er hensigten med dette 
direktiv at sikre mistænktes eller tiltaltes 
rettigheder til tolkning og oversættelse i 
straffesager med henblik på at sikre 
vedkommendes ret til en retfærdig 
rettergang.

(8) Respekt for retten til en retfærdig 
rettergang og til forsvar er fastlagt i 
artikel 47 og 48 i charteret. Retten til 
blandt andet tolke- og oversætterbistand 
for de personer, der ikke forstår det sprog, 
der anvendes i retssagen, er fastlagt i 
artikel 5 og 6 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention som 
fortolket i Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.
Bestemmelserne i dette direktiv fremmer 
anvendelsen af disse rettigheder i praksis i 
forbindelse med straffesager, herunder 
sagens forberedelse, domsafsigelsen og 
eventuelle appelfaser, indtil der er afsagt 
dom i sidste instans.

Or. en

Begrundelse

Det er på sin plads at citere de relevante bestemmelser i EU-charteret og 
menneskerettighedskonventionen og at præcisere betydningen af "straffesager".
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Ændringsforslag 4

Udkast til direktiv
Betragtning 10

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(10) Bestemmelserne i dette direktiv bør 
sikre, at den ret en mistænkt eller tiltalt, 
der ikke taler eller forstår det sprog, der 
anvendes i retssagen, har til at forstå de 
anklager, der rejses mod ham, og til at 
forstå sagsforløbet, således at han/hun kan 
udøve sine rettigheder, beskyttes ved, at 
der tilvejebringes vederlagsfri og nøjagtig 
sproglig bistand. Mistænkte eller tiltalte 
bør bl.a. have mulighed for at forklare sin 
advokat sin version af begivenhederne, 
påpege udsagn, som han/hun er uenig i, 
og meddele sin advokat forhold, der bør 
fremdrages til hans forsvar. Der mindes i 
den forbindelse om, at bestemmelserne i 
dette direktiv opstiller minimumsregler.
Medlemsstaterne kan udvide rettighederne 
i dette direktiv for at give et højere 
beskyttelsesniveau også i situationer, der 
ikke udtrykkeligt omhandles i dette 
direktiv. Beskyttelsesniveauet bør aldrig 
være lavere end de standarder, der er 
fastsat i den europæiske 
menneskerettighedskonvention som 
fortolket i Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

(10) Bestemmelserne i dette direktiv bør 
sikre, at den ret en mistænkt, der ikke taler 
eller forstår det sprog, der anvendes i 
retssagen, har til at forstå de anklager, der 
rejses mod ham, og til at forstå 
sagsforløbet, således at han kan udøve sine 
rettigheder, beskyttes ved, at der 
tilvejebringes vederlagsfri og nøjagtig 
sproglig bistand af høj kvalitet samt 
tilstrækkelig tid og passende faciliteter til 
at sikre en retfærdig rettergang. Denne 
bistand bør omfatte kommunikation 
mellem den mistænkte og hans advokat 
samt skriftligt materiale, der er 
nødvendigt for at sikre, at han er i stand 
til at forstå sagen mod ham og udøve sine 
rettigheder, og for at sikre en retfærdig 
rettergang. Den bør endvidere, hvor det er 
relevant, omfatte regler om 
frihedsberøvelse, herunder hvordan man 
søger oplysninger og indgiver klager, og 
de officielle kontakter mellem 
retsmyndighederne og den mistænkte. 
Medlemsstaterne kan udvide rettighederne 
i dette direktiv for at give et højere 
beskyttelsesniveau også i situationer, der 
ikke udtrykkeligt omhandles i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Modsvarer ændringsforslag til artiklerne, bl.a. artikel 1.
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Ændringsforslag 5

Udkast til direktiv
Betragtning 11

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(11) Medlemsstaterne bør ikke være 
forpligtet til at sikre tolkning af 
kommunikation mellem den mistænkte 
eller tiltalte og hans advokat i tilfælde, 
hvor de faktisk kan kommunikere på 
samme sprog. Medlemsstaterne bør heller 
ikke være forpligtet til at sikre tolkning af 
ovennævnte kommunikation, hvis det er 
klart, at retten til tolkning anvendes til 
andre formål end udøvelsen af 
vedkommendes ret til en retfærdig 
rettergang i den pågældende sag.

(11) Bestemmelserne i dette direktiv bør 
snarest muligt indgå i en omfattende 
retlig ramme af proceduremæssige 
garantier, herunder: behørig respekt for
princippet om uskyldsformodning, retten 
til ligebehandling ved løsladelse mod 
kaution, retten til juridisk rådgivning og 
om nødvendigt vederlagsfri juridisk 
bistand, retten til at få oplysning om sine 
rettigheder (meddelelse om rettigheder), 
retten til at fremlægge beviser, retten til 
særlig bistand for sårbare mistænkte, 
beskyttelse af unge mistænkte, retten til at 
kommunikere med konsulære 
myndigheder og tredjemand, 
minimumstandarder frihedsberøvelse og 
tilgængelige retsmidler.  

Or. en

Begrundelse

Retten til sproglig bistand i en given sag afgøres og kan ankes i henhold til procedurerne i 
dette direktiv. Dette direktiv om retten til tolkning og oversættelse er blot det første retlige 
instrument i den trinvise fremgangsmåde, som man har valgt. Det skal hurtigt følges op af 
andre foranstaltninger vedrørende grundlæggende proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag 6

Udkast til direktiv
Betragtning 12

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(12) Afgørelsen om at der ikke er behov 
for tolkning eller oversættelse, bør kunne 
tages op til fornyet prøvelse i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. En sådan fornyet prøvelse kan 
f.eks. ske gennem en specifik 

(12) Afgørelsen om, at der ikke er behov 
for tolkning eller oversættelse, bør kunne 
ankes.
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klageprocedure eller i forbindelse med en 
almindelig appelprocedure vedrørende 
afgørelser om sagens realitet.

Or. en

Begrundelse

Retten til at anke giver større retssikkerhed end formuleringen "bør kunne tages op til fornyet 
prøvelse". 

Ændringsforslag 7

Udkast til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne sikrer, at der 
tilbydes uddannelse til dommere, 
anklagere, advokater, politiet og relevant 
retspersonale, således at de bliver i stand 
til at vurdere den mistænktes sproglige 
behov, sikre hans evne til at forstå 
retssagen og vurdere kvaliteten af 
tolkning og oversættelse.

Or. en

Begrundelse

Der bør medtages en bestemmelse om uddannelse i dette direktiv. Denne nye betragtning 
modsvarer den nye artikel 5, stk. 2. Ordlyden tager højde for, at uddannelsen meget vel kan 
forestås af professionelle organer. 

Ændringsforslag 8

Udkast til direktiv
Betragtning 13

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(13) Hensigtsmæssig bistand bør også ydes 
til mistænkte eller tiltalte, der er tale- og
hørehæmmede.

(13) Hensigtsmæssig bistand bør også ydes 
til mistænkte, der har en fysisk eller 
psykisk funktionshæmning, der påvirker 
deres evne til at kommunikere effektivt, 
som f.eks. hvis de er tale- eller
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hørehæmmede.

Or. en

Begrundelse

Modsvarer ændringsforslaget til artikel 2, stk. 5, om bistand i tilfælde af en fysisk eller 
psykisk funktionshæmning.

Ændringsforslag 9

Udkast til direktiv
Betragtning 14

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(14) Diligenspligten over for mistænkte 
eller tiltalte, der befinder sig i en potentielt 
svag position, navnlig på grund af fysisk 
funktionshæmning, der påvirker deres 
evne til at kommunikere effektivt, er et 
grundprincip i et retfærdigt retsvæsen. 
Anklagemyndigheden, de retshåndhævende 
myndigheder og retsmyndighederne bør 
derfor sikre, at disse personer sættes i 
stand til reelt at udøve deres rettigheder i 
henhold til denne rammeafgørelse f.eks. 
ved at være opmærksom på enhver 
potentiel sårbarhed, der påvirker deres 
evne til at følge sagen og gøre sig 
forståelige, og ved at træffe 
hensigtsmæssige initiativer for at sikre 
disse rettigheder.

(14) Diligenspligten over for mistænkte, 
der ikke er i stand til at forstå eller følge 
retssagen, er et grundprincip i et retfærdigt 
retsvæsen. Anklagemyndigheden, de 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndighederne bør derfor sikre, at 
mistænkte, der befinder sig i en potentielt 
svag position, er i stand til reelt at udøve 
deres rettigheder. Disse myndigheder bør 
være opmærksomme på enhver potentiel 
sårbarhed og træffe hensigtsmæssige 
initiativer for at sikre disse rettigheder.
Dette bør altid være tilfældet, når en 
mistænkt er mindreårig eller lider af et 
handicap, der begrænser vedkommendes 
aktive deltagelse i retssagen.

Or. en

Begrundelse

Præciserer ændringsforslaget.
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Ændringsforslag 10

Udkast til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(14a) Dette direktiv bør evalueres på 
grundlag af den praktiske erfaring, der 
indhentes. Hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt, bør den ændres med 
henblik på at forbedre de heri fastsatte 
garantier.

Or. en

Begrundelse

Modsvarer ændringsforslag 39 til artikel 8.

Ændringsforslag 11

Udkast til direktiv
Betragtning 15

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(15) Sikring af en retfærdig rettergang 
kræver, at vigtige dokumenter eller i det 
mindste vigtige passager af sådanne 
dokumenter oversættes til fordel for den 
mistænkte eller tiltalte. Det er op til 
medlemsstaternes myndigheder at afgøre, 
hvilke dokumenter der bør oversættes, i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. Nogle dokumenter bør altid 
betragtes som væsentlige dokumenter, der 
skal oversættes, som f.eks. afgørelsen om 
frihedsberøvelse, anklageskriftet og 
dommen.

(15) Sikringen af en retfærdig rettergang 
kræver, at skriftligt materiale, der er 
nødvendigt for at sikre, at den mistænkte 
er i stand til at forstå sagen mod ham og 
udøve sine rettigheder, oversættes. Nogle 
dokumenter, såsom afgørelsen om 
frihedsberøvelse, sigtelsen/anklageskriftet, 
relevant bevismateriale, enhver form for 
domstolsafgørelse, skriftlig juridisk 
rådgivning fra mistænktes advokat og, 
hvor det er relevant, reglerne om 
frihedsberøvelse, herunder hvordan der 
kan indhentes oplysninger og indgives 
klage, bør altid betragtes som nødvendigt 
skriftligt materiale, der skal oversættes.

Or. en
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Begrundelse

Den ændrede ordlyd sikrer bedre en retfærdig rettergang og overlader afgørelsen om 
udstrækningen af oversættelsesforpligtelsen i en given sag til vurderings- og 
appelprocedurerne.

Ændringsforslag 12

Udkast til direktiv
Betragtning 16

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(16) Opgivelse af retten til skriftlig
oversættelse af dokumenter bør være
utvetydig, med et minimum af beskyttelse
og må ikke gå imod vigtige offentlige 
interesser.

(16) Opgivelse af retten til oversættelse af 
skriftligt materiale bør kun være mulig 
efter juridisk rådgivning af den 
mistænkte, som skal give utvetydigt og 
skriftligt afkald på denne ret i 
tilstedeværelse af sin advokat, og dette må 
ikke gå imod vigtige offentlige interesser.

Or. en

Begrundelse

Mistænkte skal ikke kunne give afkald på sine rettigheder uden stærke 
beskyttelsesmekanismer.

Ændringsforslag 13

Udkast til direktiv
Betragtning 18

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør sikre, at artikel 
2-5 i dette direktiv, hvor de svarer til de 
rettigheder, der garanteres ved den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, 
gennemføres i overensstemmelse med 
rettighederne i den europæiske 
menneskerettighedskonvention som 
uddybet i relevant retspraksis ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

(18) Bestemmelserne i dette direktiv, som
svarer til de rettigheder, der garanteres ved 
den europæiske 
menneskerettighedskonvention eller ved 
charteret, fortolkes og gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder 
som udviklet i relevant retspraksis ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
og ved Den Europæiske Unions Domstol.
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Or. en

Begrundelse

Modsvarer artikel 1, stk. 2b (nyt). Der er behov for overensstemmelse med både retspraksis 
ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, EU's charter og EU-domstolens retspraksis.

Ændringsforslag 14

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger regler 
vedrørende rettighederne til tolke- og til 
oversætterbistand i straffesager og sager i 
forbindelse med fuldbyrdelse af en 
europæisk arrestordre.

1. Dette direktiv fastlægger regler 
vedrørende rettighederne til tolke- og til 
oversætterbistand i straffesager af enhver 
art, herunder bl.a. sagens forberedelse, 
domsafsigelsen og eventuelle appelfaser 
frem til sagens afslutning, og sager i 
medfør af en europæisk arrestordre.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at enkeltpersoner har adgang til tolkning og oversættelse i alle straffesagens 
faser, indtil alle appelmuligheder er opbrugt. 

Ændringsforslag 15

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

1a. I dette direktiv forstås ved 
"mistænkte" enhver, der er mistænkt, 
anholdt, anklaget eller en dømt, som 
afventer strafudmåling i forbindelse med 
en lovovertrædelse, så længe straffesagen, 
hvorunder retten til tolkning og 
oversættelse finder anvendelse, ikke er 
endelig afsluttet.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet bør finde anvendelse på alle faser af straffesagen, herunder sagens forberedelse, 
domsafsigelsen og eventuelle appelfaser, og udtrykket "mistænkt" bør derfor læses i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 16

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

2. Disse rettigheder finder anvendelse på 
enhver person fra det tidspunkt, den 
pågældende af de kompetente myndigheder 
i en medlemsstat underrettes om, at han er 
mistænkt eller tiltalt for at have begået en 
strafbar handling, indtil der falder endelig 
dom, hvilket betyder den endelige 
afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt den 
mistænkte eller tiltalte har begået den 
strafbare handling.

2. Disse rettigheder finder anvendelse på 
enhver person fra det tidspunkt, den 
pågældende afhøres eller anholdes af de 
kompetente myndigheder i en medlemsstat 
i forbindelse med en lovovertrædelse eller 
på anden måde bliver klar over, at han er 
mistænkt, indtil sagens endelige 
afslutning, herunder domsafsigelse og 
afgørelse af en eventuel anke, og under 
frihedsberøvelse på alle officielle 
kontakter mellem retsmyndighederne og 
den frihedsberøvede.

Or. en

Begrundelse

Den periode, hvor retten til tolkning og oversættelse finder anvendelse, bør være så lang, som 
retssikkerheden kræver.

Ændringsforslag 17

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

2a. Den mistænkte skal omgående oplyses 
om sine rettigheder ifølge dette direktiv. 
Oplysningerne skal gives skriftligt. 
Mistænkte med nedsat syn eller 
læsevanskeligheder bør modtage 
mundtlige oplysninger om rettighederne 
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på et sprog, som de forstår.

Or. en

Begrundelse

Den mistænkte skal kende sin ret til sproglig bistand, og oplysningerne skal gives skriftligt, 
således at han kan nyde sine rettigheder fuldt ud. Der bør også gælde en særlig bestemmelse 
for personer med synshandicap.

Ændringsforslag 18

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

2b. Bestemmelserne i dette direktiv, som 
svarer til de rettigheder, der garanteres 
ved den europæiske 
menneskerettighedskonvention eller ved 
charteret, fortolkes og gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder 
som udviklet i relevant retspraksis ved 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og ved Den 
Europæiske Unions Domstol. 

Or. en

Begrundelse

Modsvarer ændringen til betragtning 18. Der er behov for overensstemmelse med både 
retspraksis ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, EU's charter og EU-domstolens 
retspraksis.

Ændringsforslag 19

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse i 
sager, der kan føre til sanktioner, der 
pålægges af en anden myndighed end en 
strafferetlig domstol, så længe disse sager 

udgår
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ikke verserer for en domstol, der har 
kompetence til afgørelse af straffesager.

Or. en

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør ikke indskrænkes i overdreven grad.

Ændringsforslag 20

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en mistænkt 
eller tiltalt, som ikke forstår eller taler det 
sprog, der anvendes i straffesagen, tilbydes 
tolkning til sit modersmål eller til et andet 
sprog, som han forstår, for at sikre 
vedkommendes ret til en retfærdig 
rettergang. Der skal ydes tolkebistand, 
herunder til kommunikationen mellem den 
mistænkte eller tiltalte og hans advokat, i 
kontakten med straffesagens 
efterforsknings- og retsmyndigheder, 
herunder under politiafhøringer, under 
samtlige retsmøder og under andre 
nødvendige mellemliggende høringer og 
kan ydes i andre situationer. Denne 
bestemmelse berører ikke nationale regler 
vedrørende tilstedeværelsen af en advokat 
under alle stadier af straffesagen.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en mistænkt, 
som ikke forstår eller taler det sprog, der 
anvendes i straffesagen, straks tilbydes den 
tolkning, som er nødvendig for at sikre, at 
han er i stand til at forstå sagen mod ham 
og udøve sine rettigheder, og for at sikre 
en retfærdig rettergang. Der skal ydes 
tolkebistand, herunder til 
kommunikationen mellem den mistænkte 
og hans advokat, under hele straffesagen. 
Den skal ligeledes ydes i tilfælde af 
frihedsberøvelse i forbindelse med alle 
officielle kontakter mellem 
retsmyndighederne og den mistænkte.

Or. en

Begrundelse

Retten til tolkning skal være tilstrækkelig udstrakt til at sikre en retfærdig rettergang.
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Ændringsforslag 21

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at en 
person med forringet hørefunktion får 
tolkebistand, hvis det er relevant for den 
pågældende.

2. Retten til tolkning omfatter også 
sproglig bistand til personer med en fysisk 
eller psykisk funktionsnedsættelse.

Or. en

Begrundelse

Retten til tolkning skal bredes ud til at gælde andre end bare personer med nedsat hørelse. 

Ændringsforslag 22

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal sikre, at det 
verificeres på en passende måde, 
herunder ved at høre den mistænkte eller 
tiltalte, om han forstår og taler det sprog, 
der benyttes i retssagen, og har behov for 
tolkebistand.

3. Medlemsstaterne skal sikre, at der er 
fastlagt procedurer til at klarlægge, om
den mistænkte forstår og taler det sprog, 
der benyttes i retssagen, eller om han har 
behov for tolkebistand.

Or. en

Begrundelse

Der er nødt til at være en procedure for vurdering af den mistænktes behov.

Ændringsforslag 23

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der på et 
stadium i sagen i overensstemmelse med

4. Medlemsstaterne sikrer, at der er ret til 
at appellere til en retsmyndighed i 
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national lovgivning er mulighed for 
fornyet prøvelse af en afgørelse om afslag 
på tolkebistand. En sådan fornyet prøvelse 
medfører ikke, at medlemsstaterne er 
forpligtet til at sørge for en separat 
ordning, hvor den eneste grund til fornyet 
prøvelse er at udfordre en sådan 
afgørelse.

forbindelse med en afgørelse om afslag på 
tolkebistand, samt at der findes en 
klagemekanisme og mulighed for at få 
udskiftet tolken.

Or. en

Begrundelse

I retfærdighedens interesse er det nødvendigt at præcisere retten til at appellere i stedet for 
"mulighed for fornyet prøvelse", og at der kan appelleres til en retsmyndighed. Der bør 
endvidere etableres en klagemekanisme.

Ændringsforslag 24

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

5a. Teknologi, såsom videolinks, telefon 
eller internetadgang kan anvendes som en 
sidste udvej, hvis det er umuligt at få en 
tolk til stede, for eksempel hvis 
tolkebehovet opstår med meget kort 
varsel, og når retten til en retfærdig 
rettergang ikke bringes i fare ved 
anvendelsen heraf. Denne mulighed bør 
ikke anvendes under domsforhandlingen.

Or. en

Begrundelse

Teknologiske hjælpemidler bør kun anvendes, hvis det er umuligt at få en tolk til stede, såsom 
i et nødstilfælde, eller hvis der er tale om sjældne sprog og dialekter, og når retten til en 
retfærdig rettergang ikke kompromitteres.



PE439.397v01-00 20/30 PR\807292DA.doc

DA

Ændringsforslag 25

Udkast til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en mistænkt 
eller tiltalt, som ikke forstår eller taler det 
sprog, der anvendes i straffesagen, tilbydes 
oversættelse på sit modersmål eller et 
andet sprog, som han forstår, af alle 
dokumenter, der er væsentlige for at sikre 
vedkommendes ret til en retfærdig 
rettergang, eller i det mindste de vigtige 
passager i sådanne dokumenter, forudsat 
at den pågældende har ret til aktindsigt i 
de pågældende dokumenter i henhold til 
national lovgivning.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en mistænkt, 
som ikke forstår eller taler det sprog, der 
anvendes i straffesagen, omgående tilbydes 
oversættelse af alt skriftligt materiale, der 
er nødvendigt for at sikre, at han er i stand 
til at forstå sagen mod ham og udøve sine 
rettigheder, og for at sikre en retfærdig 
rettergang.

Or. en

Begrundelse

En mistænkt har behov for at forstå væsentligt dokumentationsmateriale på alle stadier af 
retssagen for at have tid til at forberede et troværdigt forsvar.

Ændringsforslag 26

Udkast til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder beslutter, 
hvilke dokumenter der er væsentlige og 
dermed skal oversættes i henhold til stk. 1. 
De væsentlige dokumenter, der skal 
oversættes, i deres helhed eller vigtige 
passager i dem, omfatter som minimum 
afgørelsen om frihedsberøvelse eller 
lignende afgørelser, anklageskriftet og 
dommen, når der findes sådanne 
dokumenter.

2. Som minimum bør afgørelsen om 
frihedsberøvelse, anklageskriftet, 
væsentligt bevismateriale, enhver form for 
kendelse, skriftlig juridisk rådgivning fra 
mistænktes advokat og, hvor det er 
relevant, reglerne om frihedsberøvelse, 
herunder hvordan der kan indhentes 
oplysninger og indgives klage, betragtes 
som nødvendigt skriftligt materiale, der 
skal oversættes.

Or. en
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Begrundelse

Visse dokumenter bør udspecificeres på en ikke-udtømmende liste, som hørende under 
kategorien "skriftligt materiale, der er nødvendigt for retten til forsvar".

Ændringsforslag 27

Udkast til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

3. Den mistænkte eller tiltalte eller dennes 
advokat kan indgive en begrundet 
anmodning om oversættelse af yderligere 
dokumenter, der er nødvendige for en reel 
udøvelse af retten til forsvar.

3. Den mistænkte eller dennes advokat kan 
indgive en begrundet anmodning om 
oversættelse af yderligere dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 28

Udkast til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

3a. Et indekseret referat af anklagerens 
bevismateriale med alle henvisninger skal 
foreligge i oversættelse i god tid inden 
retssagens begyndelse, således at tiltalte 
får mulighed for sammen med sin advokat 
at overveje, om der skal indgives formel 
anmodning om oversættelse af en bestemt 
del af anklagerens bevismateriale.

Or. en

Begrundelse

Dette vil fremme den praktiske gennemførelse af retten til oversættelse af væsentligt 
materiale.
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Ændringsforslag 29

Udkast til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der på et 
stadium i sagen i overensstemmelse med 
national lovgivning er mulighed for 
fornyet prøvelse, hvis oversættelse af et 
dokument omhandlet i stk. 2 og 3 ikke 
tilbydes. En sådan fornyet prøvelse 
medfører ikke, at medlemsstaterne er 
forpligtet til at sørge for en separat 
ordning, hvor den eneste grund til fornyet 
prøvelse er at udfordre en sådan 
afgørelse.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der er ret til 
at appellere til en retsmyndighed mod en 
afgørelse om at afslå oversættelse af et 
hvilket som helst dokument omhandlet i 
stk. 1, 2, 3 og 3a, og at der er en 
klagemekanisme.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere muligheden for at appellere i stedet for "mulighed for fornyet 
prøvelse", og i retfærdighedens interesse skal dette være til en retsmyndighed. Omfanget af 
appellable afgørelser om afslag bør udvides, og der bør være en klagemekanisme.

Ændringsforslag 30

Udkast til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

6. Forudsat at dette ikke berører den 
retfærdige rettergang, kan der gives en 
mundtlig oversættelse eller et mundtligt 
sammendrag af de i denne artikel nævnte 
dokumenter, hvor det er hensigtsmæssigt,
i stedet for en skriftlig oversættelse.

6. Forudsat at dette ikke berører den 
retfærdige rettergang, kan der 
undtagelsesvis under særlige 
omstændigheder og med forbehold af 
appelproceduren i artikel 3, stk. 4, gives 
en mundtlig oversættelse eller et mundtligt 
sammendrag af det i denne artikel nævnte 
skriftlige materiale i stedet for en skriftlig 
oversættelse under forudsætning af, at det 
gives i tilstedeværelse af mistænktes 
advokat, og at en sådan mundtlig 
oversættelse eller et sådant mundtligt 
sammendrag føres fuldstændigt og 
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permanent til protokols.

Or. en

Begrundelse

Mundtlige sammendrag eller oversættelser bør være en undtagelse og underlagt 
beskyttelsesmekanismer, herunder ankeadgang.

Ændringsforslag 31

Udkast til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

7. En person, der i henhold til denne artikel 
har ret til oversættelse af dokumenter, kan 
til enhver tid give afkald på denne ret.

7. En mistænkt, der i henhold til denne 
artikel har ret til oversættelse af skriftligt 
materiale, kan til enhver tid give afkald på 
denne ret, men kun hvis han har modtaget 
juridisk rådgivning, hvis afkaldet er 
utvetydigt og er givet skriftligt i 
tilstedeværelse af mistænktes advokat, og 
hvis det ikke går imod vigtige offentlige 
interesser.

Or. en

Begrundelse

Mistænkte skal ikke kunne give afkald på sine rettigheder uden stærke 
beskyttelsesmekanismer.

Ændringsforslag 32

Udkast til direktiv
Artikel 5

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal træffe konkrete 
foranstaltninger for at sikre, at den tolkning 
og oversættelse, der ydes, er af en sådan
kvalitet, at mistænkte eller tiltalte samt en 
person, der er genstand for fuldbyrdelse af
en europæisk arrestordre, fuldt ud er i stand 

Medlemsstaterne skal træffe konkrete 
foranstaltninger for at sikre, at den tolkning 
og oversættelse, der ydes, er af høj kvalitet, 
således at mistænkte samt en person, der er 
genstand for en anmodning om en 
europæisk arrestordre, fuldt ud er i stand til 
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til at udøve sine rettigheder. at udøve sine rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Den sproglige bistand skal være af høj kvalitet med henblik på at sikre, at mistænkte fuldt ud 
er i stand til at udøve sine rettigheder. 

Ændringsforslag 33

Udkast til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der tilbydes 
uddannelse til dommere, anklagere, 
advokater, politiet og relevant 
retspersonale, således at de bliver i stand 
til at vurdere den mistænktes sproglige 
behov, til at sikre hans evne til at forstå 
retssagen og til at vurdere kvaliteten af 
tolkning og oversættelse.

Or. en

Begrundelse

Der bør medtages en bestemmelse om uddannelse i dette direktiv. Denne klausul modsvarer 
den nye betragtning 12a. Ordlyden tager højde for, at uddannelsen kan forestås af 
professionelle organer. 

Ændringsforslag 34

Udkast til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

1b. Med henblik på at garantere en høj 
standard af tolkning og oversættelse og 
effektiv adgang dertil sikrer 
medlemsstaterne, at der findes et system 
for uddannelse, anerkendelse af 
kvalifikationer og akkreditering af 
oversættere og tolke til arbejde inden for 
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det retlige område, og at der oprettes et 
nationalt register over uafhængige, 
professionelle oversættere og tolke med 
sådanne kvalifikationer, som er 
tilgængeligt for advokater og relevante 
myndigheder, også på tværs af grænserne.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal ved hjælp af systemer for uddannelse, anerkendelse af kvalifikationer 
og registrering af praktikere tage konkrete skridt til at sikre, at der er adgang til bistand fra 
professionelle tolke og oversættere.

Ændringsforslag 35

Udkast til direktiv
Artikel 5 a (ny) 

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

Artikel 5a
Tidsfrister

Der skal i forbindelse med alle 
procesfrister tages hensyn til, at der er 
behov for tid til oversættelse og tolkning.

Or. en

Begrundelse

Den retfærdige rettergang kan være i fare, hvis ikke der i forbindelse med procesfristerne 
tages hensyn til, at der er behov for tid til oversættelse og tolkning.

Ændringsforslag 36

Udkast til direktiv
Artikel 5 b (ny)

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

Artikel 5b
Optagelser

Medlemsstaterne sikrer, at der, i tilfælde 
hvor politi eller anklagemyndighed har 
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afhørt den mistænkte ved anvendelse af 
tolkebistand, eller når der er givet en 
mundtlig oversættelse eller et mundtligt 
sammendrag af skriftligt materiale i 
henhold til artikel 3, stk. 6, eller hvis 
mistænkte har givet afkald på sine 
rettigheder i henhold til artikel 3, stk. 7, 
laves hhv. en lyd- og en videooptagelse, 
som i tilfælde af uenighed udleveres til 
den part, som måtte ønske det.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med appeller eller uenighed er det afgørende, at kvaliteten og pålideligheden af 
tolkningen eller den mundtlige oversættelse eller et afkalds solide grundlag kan kontrolleres 
ved, at der er adgang til optagelser.

Ændringsforslag 37

Udkast til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme dette 
direktiv senest den ....*.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme dette 
direktiv senest den ....*.

____________________

*EUT: 30 måneder efter dette direktivs 
offentliggørelse i EUT.

____________________

*EUT: To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Dette er den normale tidsfrist for gennemførelse af direktiver i national lovgivning.



PR\807292DA.doc 27/30 PE439.397v01-00

DA

Ændringsforslag 38

Udkast til direktiv
Artikel 8

Initiativets ordlyd Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den …* 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet med en vurdering af, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at 
efterkomme dette direktiv, om nødvendigt 
ledsaget af forslag til retsakter.

Kommissionen forelægger senest den …* 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet med en vurdering af, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at 
efterkomme dette direktiv, om nødvendigt 
ledsaget af forslag til retsakter, der kan 
forbedre de garantier for en retfærdig 
rettergang, som direktivet giver.

____________________

*EUT: 30 måneder efter dette direktivs 
offentliggørelse i EUT.

____________________

*EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde i 2004 et forslag til Rådets direktiv om proceduremæssige 
rettigheder i straffesager i EU (KOM(2004)0328), som dækkede rimelig bredt. Parlamentet 
støttede forslaget kraftigt, idet det var enigt med Kommissionen i, at tilliden mellem 
medlemsstaterne inden for det retlige samarbejde ville blive øget betydeligt gennem 
harmoniserede rettigheder for borgerne i forbindelse med efterforskninger og retssager.

Imidlertid blev forhandlingerne i Rådet om dette brede tiltag opgivet i 2007, fordi 
medlemsstaterne ikke kunne nå til enighed. I andet halvår af 2009 genoplivede det svenske 
formandskab bestræbelserne i form af en overordnet køreplan (EUT C 295 af 4.12.2009, s. 1) 
med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager, 
der opridsede en trinvis tilgang i stedet for en enkelt omfattende foranstaltning. 

Det Europæiske Råd bifaldt Rådets vedtagelse af køreplanen, hvoraf fem af de forudsete 
foranstaltninger svarer til forslaget fra 2004: retten til oversættelse og tolkning, retten til at få 
oplysning om sine rettigheder og om sigtelsen (meddelelse om rettigheder), retten til retshjælp 
og juridisk bistand, retten til at tage kontakt til konsulære myndigheder og tredjemand såsom 
familie eller venner og retten til særlig bistand for sårbare tiltalte. Derudover forudses en 
grønbog om varetægtsfængsling.

I Stockholmprogrammet anmodede Det Europæiske Råd Kommissionen om at forelægge de i 
køreplanen forudsete forslag til en hurtig gennemførelse heraf, om at undersøge yderligere 
elementer af proceduremæssige minimumsrettigheder for tiltalte og mistænkte personer samt
om at vurdere, hvorvidt der var behov for at tage fat på andre emner, f.eks. princippet om 
uskyldsformodning, med henblik på at fremme et bedre samarbejde på dette område. 

I juli 2009 forelagde Kommissionen som den første foranstaltning inden for køreplanen en 
rammeafgørelse fra Rådet (KOM(2009)0338), som udelukkende omhandlede retten til tolke-
og til oversætterbistand i straffesager. Europa-Parlamentet blev hørt, og den nuværende 
ordfører udarbejdede et udkast til betænkning (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), 
men dette blev ikke videreført på grund af Lissabontraktatens ikrafttræden. Som led i en 
beklageligt minimalistisk tilgang til demokratisk engagement blev Europa-Parlamentet 
hverken hørt om køreplanen eller om beslutningen om den praktiske gennemførelse af 
rammeafgørelsen om sprogrettigheder.

Af praktiske grunde kunne Kommissionen i december 2009 ikke udarbejde et tidligt forslag til 
direktiv om sprogrettigheder, og dette blev derfor gjort af en gruppe af medlemsstater 
(PE-CONS 1/10), og indholdet afspejler de 27 regeringers aftale fra oktober 2009 om 
rammeafgørelsen, som blev truffet under det daværende krav om enstemmighed. 

Ordførerens holdning

Det strafferetlige samarbejde i EU udvikler sig skævt, idet man i højere grad prioriterer 
anklagernes og de retshåndhævende myndigheders behov end forsvarets rettigheder, og 
manglen på solide proceduremæssige garantier for borgere, der bliver udsat for retssystemer, 
de måske dårligt forstår, er et hul, som ikke skal have lov til fortsat at bestå.
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Derfor bydes det fornyede fremstød for proceduremæssige rettigheder velkommen, og skønt 
den trinvise tilgang er den næstbedste løsning, er den bedre end ingen handling overhovedet, 
så det er afgørende, at dette momentum holdes. Derfor skal køreplanen ikke blot færdiggøres, 
der skal også i den nærmeste fremtid træffes yderligere foranstaltninger med henblik på at 
skabe øget tillid og forbedrede rettigheder. Udenlandske tiltaltes ret til eventuelt at blive 
løsladt mod kaution på et ikke-diskriminerende grundlag har påtrængende prioritet. Alle 
køreplanens forslag bør forelægges hurtigst muligt, da de forskellige proceduremæssige 
rettigheder er tæt forbundet med hinanden. F.eks. kan retten til effektiv oversættelse og 
tolkning blive undermineret, hvis der ikke gives tilstrækkelige oplysninger om rettigheder, 
eller hvis der ikke er adgang til hurtig eller gratis juridisk bistand. De ekstra omkostninger, 
som direktivet vil pålægge medlemsstaterne, må betragtes som nødvendige 
minimumsomkostninger ved at sikre retfærdige domsfældelser og undgå justitsmord, og de vil 
under alle omstændigheder blive opvejet af færre bekostelige appelsager og forsinkelser. En 
eventuel beslutning om bedste praksis, der måtte blive vedtaget som opfølgning på direktivet, 
bør indeholde solide praktiske foranstaltninger, som kan styrke gennemførelsen af de i 
direktivet fastlagte rettigheder. 

Overholdelse af de standarder, der er fastlagt i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, skal danne grundlaget for den gensidige tillid, der er en 
forudsætning for gensidig anerkendelse i retlige anliggender i EU, og der er herved tale om 
minimumsstandarder, som alle EU-stater skal opfylde. Rettighederne i dette direktiv er 
således baseret på konventionens artikel 5 (om retten til frihed og sikkerhed) og artikel 6 (om 
retten til en retfærdig rettergang). Skønt der findes situationer, som artikel 5 finder anvendelse 
på, men ikke denne EU-foranstaltning, f.eks. tilbageholdelse af psykisk syge, er det alligevel 
passende at referere til den. Artikel 5 fastslår, at ingen må berøves friheden undtagen i 
overensstemmelse med "den ved lov foreskrevne fremgangsmåde", og bestemmelsens 
anvendelsesområde rækker derfor ud over, hvad der finder sted i retssalen. Dette afspejles i 
anvendelsen af dette direktiv på forhør forud for retssagen.

Eftersom EU stræber efter at oprette et fælles retligt område for strafferetlige og civilretlige 
anliggender med fælles bestemmelser og intensivt samarbejde, skal direktivet og 
efterfølgende foranstaltninger ikke blot respektere den europæiske 
menneskerettighedskonvention, men også bygge videre på den i overensstemmelse med EU's 
charter om grundlæggende rettigheder med henblik på at bringe EU's standarder for 
beskyttelse af mistænkte og tiltalte op på et højere niveau. 

I denne betænkning foretages der adskillige ændringer af Kommissionens forslag, herunder 
følgende:

- henvisning til såvel EU's charter om grundlæggende rettigheder som til den europæiske 
menneskerettighedskonvention

- rettighederne skal finde anvendelse ikke blot ved afhøring eller arrestation, men også i 
tilfælde hvor den mistænkte er blevet bekendt med mistanken uden at være blevet 
informeret herom af myndighederne

- udvidelse af rettighederne til at dække alle retssagens faser, herunder domfældelse, appel 
og frihedsberøvelse, indtil retssagen er endeligt afsluttet

- det præciseres, at den mistænkte bør oplyses skriftligt om sine rettigheder
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- bistanden til personer med henblik på at kompensere for manglende sproglige evner 
udvides til at også at omfatte dem med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

- tolkning af kommunikation mellem mistænkte og hans advokat og oversættelse af juridisk 
rådgivning

- det skriftlige materiale, der oversættes, skal omfatte alle for sagen væsentlige dokumenter 
- appeller skal kunne indbringes for en retsmyndighed, og der oprettes en klagemekanisme.
- der tilføjes bestemmelser om uddannelse samt om anerkendelse af kvalifikationer og 

registrering af praktikere 
- der tilføjes yderligere beskyttelsesforanstaltninger: om optagelser, tilstrækkelig tid og 

passende faciliteter og om procesfrister for at tage hensyn til behovet for tolkning og 
oversættelse.


