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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής : [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία μιας ομάδας κρατών μελών (0001/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 82, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β), και το άρθρο
289, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από το Συμβούλιο (C7-0005/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφοι 3 και 15, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
ΕΕ,

– έχοντας υπόψη [τις αιτιολογημένες γνώμες που απέστειλαν στον Πρόεδρό του τα εθνικά 
κοινοβούλια /την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στον Πρόεδρό του ένα εθνικό 
κοινοβούλιο] όσον αφορά το κατά πόσο η πρωτοβουλία είναι συμβατή με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM[......]),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
(A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο της τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Με βάση τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο της τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Με βάση τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε 
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της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, ιδίως 
δε με βάση το σημείο 33, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να 
αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της 
δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές 
όσο και σε ποινικές υποθέσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, ιδίως 
δε με βάση το σημείο 33, η αναγκαία 
νομοθετική προσέγγιση θα διευκολύνει τη 
συνεργασία και, με τον τρόπο αυτόν, θα 
γίνει δυνατό η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης να αποτελέσει τον 
ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής 
συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε 
ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των συμπερασμάτων του Τάμπερε.

Τροπολογία 2

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(5) Μολονότι όλα τα κράτη μέλη είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), η 
παρελθούσα πείρα καταδεικνύει ότι το 
γεγονός αυτό από μόνο του δεν επιτρέπει 
πάντοτε επαρκή βαθμό εμπιστοσύνης στα 
συστήματα ποινικής δικαιοσύνης των 
άλλων κρατών μελών.

(5) Η αμοιβαία αναγνώριση των 
δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές 
υποθέσεις προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη 
εμπιστεύονται τα συστήματα ποινικής 
δικαιοσύνης των άλλων κρατών μελών. 
Είναι, ωστόσο, αναγκαία η ενίσχυση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη 
αυτή προϋποθέτει την τήρηση των 
ελάχιστων κανόνων που ορίζονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),
εξασφαλίζοντας, ιδίως, μια 
συνεκτικότερη εφαρμογή των 
δικαιωμάτων και των διασφαλίσεων που 
έχουν ενσωματωθεί στα άρθρα 5 και 6 
της ΕΣΔΑ. Απαιτεί επίσης την περαιτέρω 
ανάπτυξη των κανόνων αυτών στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω 
της παρούσας οδηγίας και άλλων μέτρων, 
υπό το πρίσμα, μεταξύ άλλων, του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την 
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εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να απομακρυνθούν από τους 
κανόνες που θεσπίζουν η Σύμβαση και ο 
Χάρτης, όπως αναπτύσσονται από τη 
νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οδηγία θα πρέπει να ενισχύει την τήρηση των 
κανόνων της ΕΣΔΑ και να προσφέρει "ενωσιακή προστιθέμενη αξία", αναπτύσσοντας τους 
κανόνες αυτούς υπό το πρίσμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία 3

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα διερμηνείας και 
μετάφρασης για τα πρόσωπα που δεν 
κατανοούν τη γλώσσα της διαδικασίας 
διατυπώνεται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, 
όπως αυτό έχει ερμηνευθεί από τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας διευκολύνουν την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών στην 
πράξη. Προς το σκοπό αυτό, η παρούσα 
οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων διερμηνείας και 
μετάφρασης του υπόπτου ή 
κατηγορουμένου κατά την ποινική 
διαδικασία, ώστε να διαφυλάσσεται το 
δικαίωμά του για δίκαιη δίκη.

(8) Ο σεβασμός του δικαιώματος σε μια 
δίκαιη δίκη και του δικαιώματος στην 
υπεράσπιση διατυπώνονται στα άρθρα 47 
και 48 του Χάρτη. Το δικαίωμα, μεταξύ 
άλλων, σε διερμηνεία και μετάφραση για 
τα πρόσωπα που δεν κατανοούν τη γλώσσα 
της διαδικασίας διατυπώνεται στα άρθρα 5 
και 6 της ΕΣΔΑ, όπως αυτά έχουν 
ερμηνευθεί με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας διευκολύνουν την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών στην 
πράξη, στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
σταδίων της προδικασίας, της απόφασης 
και κάθε ενδεχόμενης έφεσης, μέχρι την 
τελεσίδικη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφερθούν οι σχετικές διατάξεις του Χάρτη της ΕΕ και της ΕΣΔΑ και να 
προσδιορίζεται η έκταση των "ποινικών διαδικασιών".
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Τροπολογία 4

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(10) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την προάσπιση, με 
την παροχή δωρεάν και ακριβούς 
γλωσσικής συνδρομής, των δικαιωμάτων 
του υπόπτου ή κατηγορουμένου εφόσον 
αυτός δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί τη γλώσσα 
της διαδικασίας, προκειμένου να 
αντιληφθεί τις υπόνοιες ή τις κατηγορίες 
που τον βαρύνουν καθώς και την όλη 
διαδικασία, ώστε να είναι σε θέση να 
ασκήσει τα δικαιώματά του. Ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος θα πρέπει να είναι σε 
θέση, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει στο 
δικηγόρο του την εκδοχή του για τα 
γεγονότα, να επισημάνει οποιουσδήποτε 
ισχυρισμούς με τους οποίους διαφωνεί 
και να γνωστοποιήσει στο δικηγόρο του 
οποιαδήποτε γεγονότα που επιθυμεί να 
προβληθούν προς υπεράσπισή του.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι οι 
διατάξεις της οδηγίας θέτουν ελάχιστους 
κανόνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επεκτείνουν τα δικαιώματα που 
προβλέπονται από αυτήν την οδηγία 
προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας επίσης σε καταστάσεις 
που δεν υπάγονται ρητώς σε αυτήν την 
οδηγία. Ο βαθμός προστασίας δεν θα 
πρέπει ποτέ να υπολείπεται των 
προτύπων της ΕΣΔΑ, όπως αυτά έχουν 
ερμηνευθεί από τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

(10) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να διασφαλίζουν την προάσπιση, με 
την παροχή δωρεάν, υψηλής ποιότητας
και ακριβούς γλωσσικής συνδρομής, με 
επαρκή χρόνο και μέσα που διασφαλίζουν 
το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας,
των δικαιωμάτων κάθε υπόπτου ο οποίος 
δεν ομιλεί ούτε κατανοεί τη γλώσσα της 
διαδικασίας, προκειμένου να αντιληφθεί 
τις κατηγορίες που τον βαρύνουν καθώς 
και την όλη διαδικασία, ώστε να είναι σε 
θέση να ασκήσει τα δικαιώματά του. Η 
συνδρομή αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
την επικοινωνία μεταξύ του υπόπτου και 
του δικηγόρου του, καθώς και το 
αναγκαίο έγγραφο υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να 
κατανοήσει την εις βάρος του υπόθεση 
και να ασκήσει τα δικαιώματά του, 
καθώς και να διασφαλίζεται η δικαιότητα 
της διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει, σε ανάλογη περίπτωση, τους 
κανόνες κράτησης, περιλαμβανομένου 
του τρόπου αναζήτησης πληροφοριών και 
υποβολής προσφυγών, καθώς και τις 
επίσημες επαφές μεταξύ των 
σωφρονιστικών αρχών και του υπόπτου. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται από αυτήν 
την οδηγία προκειμένου να επιτευχθεί 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας επίσης σε 
καταστάσεις που δεν υπάγονται ρητώς σε 
αυτήν την οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχη τροπολογιών σε άρθρα, περιλαμβανομένου του άρθρου 1.
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Τροπολογία 5

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 
διερμηνεία της επικοινωνίας μεταξύ του 
υπόπτου ή κατηγορουμένου και του 
δικηγόρου του σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν 
αποτελεσματικά στην ίδια γλώσσα. Δεν 
θα πρέπει εξάλλου να υποχρεούνται να 
εξασφαλίζουν διερμηνεία της 
επικοινωνίας αυτής όταν η επίκληση του 
δικαιώματος διερμηνείας εξυπηρετεί 
προφανώς άλλους σκοπούς και όχι την 
άσκηση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη 
στη συγκεκριμένη διαδικασία.

(11) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να ενσωματωθούν, το ταχύτερο 
δυνατόν, σε ένα συνολικό πλαίσιο 
δικονομικών εγγυήσεων, το οποίο να 
περιλαμβάνει: τον πρέποντα σεβασμό της 
αρχής του τεκμηρίου αθωότητας,  το 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση κατά την 
παροχή εγγυοδοσίας, το δικαίωμα σε 
νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και, 
αν είναι αναγκαίο, στη δωρεάν νομική 
αρωγή, το δικαίωμα στην ενημέρωση 
περί δικαιωμάτων ("Έγγραφο 
Δικαιωμάτων"), το δικαίωμα 
προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων, το 
δικαίωμα σε ειδική αρωγή, για υπόπτους 
που χρειάζονται ειδική προστασία, την 
προστασία των ανήλικων υπόπτων, το 
δικαίωμα επικοινωνίας με προξενικές 
αρχές και τρίτους, ελάχιστους κανόνες 
για την κράτηση και προσιτές 
διαδικασίες ενδίκων μέσων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα σε γλωσσικές υπηρεσίες, σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, προσδιορίζεται και 
υπόκειται σε έφεση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία. Η 
παρούσα οδηγία σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση είναι μόνο το πρώτο 
νομικό μέσο στο πλαίσιο της επιλεγμένης σταδιακής προσέγγισης. Θα πρέπει γρήγορα να το 
ακολουθήσουν άλλα μέτρα σχετικά με θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα.
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Τροπολογία 6

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(12) Η διαπίστωση ότι δεν απαιτείται 
διερμηνεία ή μετάφραση θα πρέπει να 
μπορεί να ελεγχθεί, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 
διενεργείται, λ.χ., μέσω ειδικής 
διαδικασίας καταγγελίας ή στο πλαίσιο 
της συνήθους διαδικασίας προσφυγής 
κατά αποφάσεως επί της ουσίας.

(12) Η διαπίστωση ότι δεν απαιτείται 
διερμηνεία ή μετάφραση θα πρέπει να 
υπόκειται σε έφεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα έφεσης προσφέρει ισχυρότερη προστασία από ό,τι η "δυνατότητα ελέγχου". 

Τροπολογία 7

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα κράτη μέλη φροντίζουν για την 
παροχή κατάρτισης στους δικαστές, 
στους εισαγγελείς, στους δικηγόρους, 
στους αστυνομικούς και στο αρμόδιο 
προσωπικό των δικαστηρίων, 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
αξιολογούν τις γλωσσικές ανάγκες του 
υπόπτου, να διασφαλίζουν την ικανότητά 
του να κατανοεί τη διαδικασία και να 
αξιολογούν την ποιότητα της διερμηνείας 
και της μετάφρασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί στην οδηγία μια διάταξη σχετικά με την κατάρτιση των εμπλεκομένων. 
Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη αντιστοιχεί στο νέο άρθρο 5, παράγραφος 2. Με τη διατύπωση 
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αναγνωρίζεται ότι η κατάρτιση αυτή μπορεί να παρασχεθεί από επαγγελματικούς φορείς. 

Τροπολογία 8

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(13) Κατάλληλη συνδρομή θα πρέπει 
επίσης να παρέχεται σε υπόπτους ή 
κατηγορουμένους με πρόβλημα ακοής ή 
ομιλίας.

(13) Κατάλληλη συνδρομή πρέπει επίσης 
να παρέχεται σε υπόπτους με σωματικά ή 
ψυχικά προβλήματα, τα οποία 
επηρεάζουν την ικανότητά τους να 
επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, όπως 
τα προβλήματα ακοής ή ομιλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στην τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 5 σχετικά με τη 
συνδρομή σε περίπτωση σωματικού ή ψυχικού προβλήματος.

Τροπολογία 9

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14) Η υποχρέωση παροχής φροντίδας σε 
υπόπτους ή κατηγορουμένους που 
ευρίσκονται σε δυνητικά ασθενή θέση, 
ιδίως λόγω σωματικών αναπηριών οι 
οποίες επηρεάζουν την ικανότητά τους να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά, ισχύει 
προς χάριν της χρηστής απονομής 
δικαιοσύνης. Συνεπώς οι εισαγγελικές 
αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν 
τη δυνατότητα να ασκήσουν 
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους
δυνάμει της παρούσας απόφασης-
πλαισίου, λ.χ. αποδίδοντας προσοχή σε 
κάθε δυνητικό παράγοντα ευπάθειας που 
θα επηρέαζε την ικανότητά τους να 

(14) Η υποχρέωση παροχής φροντίδας σε 
υπόπτους που αδυνατούν να κατανοήσουν 
ή να παρακολουθήσουν τη διαδικασία
ισχύει προς χάριν της χρηστής απονομής 
δικαιοσύνης. Συνεπώς, οι εισαγγελικές 
αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι 
δικαστικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι ύποπτοι που βρίσκονται σε 
δυνητικά ασθενή θέση έχουν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν αποτελεσματικά 
τα δικαιώματά τους. Οι εν λόγω αρχές 
πρέπει να γνωρίζουν κάθε δυνητικό 
παράγοντα ευπάθειας και να λαμβάνουν
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της 
τήρησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων.
Ο παραπάνω κανόνας πρέπει να τηρείται 
οπωσδήποτε οσάκις ο ύποπτος είναι 
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παρακολουθούν τη διαδικασία και 
γίνονται κατανοητοί και λαμβάνοντας
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της 
τήρησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων.

ανήλικος ή πάσχει από κάποια αναπηρία 
που εμποδίζει την ενεργό συμμετοχή του 
στη διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας.

Τροπολογία 10

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14 α) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
αξιολογηθεί υπό το φως της κτηθείσας 
πρακτικής εμπειρίας. Ενδεχομένως, η 
οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί 
προκειμένου να βελτιωθούν οι 
προστατευτικές διατάξεις που θεσπίζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχη της τροπολογίας αριθ. 39 στο άρθρο 8.

Τροπολογία 11

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος χαρακτήρας της ποινικής 
διαδικασίας, τα βασικά έγγραφα ή 
τουλάχιστον τα κυριότερα σημεία των 
εγγράφων αυτών θα πρέπει να 
μεταφράζονται προς χάριν του υπόπτου ή 
κατηγορουμένου. Οι αρχές των κρατών 
μελών θα πρέπει να αποφασίζουν ποια 
έγγραφα θα μεταφρασθούν, σύμφωνα με 

(15) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος χαρακτήρας της ποινικής 
διαδικασίας, το έγγραφο υλικό που είναι 
αναγκαίο για να εξασφαλισθεί ότι ο 
ύποπτος έχει τη δυνατότητα να 
κατανοήσει τα εις βάρος του στοιχεία και 
να ασκήσει τα δικαιώματά του θα πρέπει 
να μεταφράζεται. Ορισμένα έγγραφα, 
όπως η απόφαση για τη στέρηση της 
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το εθνικό δίκαιο. Ορισμένα έγγραφα θα 
πρέπει να θεωρούνται πάντοτε ως βασικά 
έγγραφα που επιβάλλεται να 
μεταφράζονται, όπως η απόφαση που 
συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας 
ενός προσώπου, το έγγραφο απαγγελίας 
κατηγορίας/κλητήριο θέσπισμα και 
οποιαδήποτε δικαστική απόφαση.

ελευθερίας ενός προσώπου, το έγγραφο 
απαγγελίας κατηγορίας/το κλητήριο 
θέσπισμα, τα κρίσιμα έγγραφα 
αποδεικτικά στοιχεία, ενδεχόμενες 
εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, 
γραπτές νομικές συμβουλές του 
δικηγόρου του υπόπτου και, σε ανάλογη 
περίπτωση, οι κανόνες κράτησης, 
περιλαμβανομένου και του τρόπου 
αναζήτησης πληροφοριών και υποβολής 
προσφυγών, θα πρέπει να θεωρούνται 
πάντοτε ως αναγκαίο έγγραφο υλικό που 
επιβάλλεται να μεταφράζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη διατύπωση διασφαλίζει καλύτερα τη δικαιότητα των διαδικασιών και 
επιτρέπει τον προσδιορισμό του εύρους της υποχρέωσης μετάφρασης σε κάθε συγκεκριμένη 
υπόθεση μέσω διαδικασιών αξιολόγησης και έφεσης.

Τροπολογία 12

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(16) Η παραίτηση από το δικαίωμα 
έγγραφης μετάφρασης των εγγράφων θα 
πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη, με 
ελάχιστες διασφαλίσεις, και δεν θα πρέπει 
να αντιτίθεται σε οποιοδήποτε σημαντικό 
δημόσιο συμφέρον.

(16) Η παραίτηση από το δικαίωμα 
μετάφρασης του έγγραφου υλικού θα 
πρέπει να υπόκειται στις προϋποθέσεις 
ότι ο ύποπτος έχει λάβει νομικές 
συμβουλές και ότι η παραίτηση είναι 
αδιαμφισβήτητη, έχει δοθεί εγγράφως 
παρουσία του δικηγόρου του και δεν είναι 
αντίθετη προς οποιοδήποτε σημαντικό 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να είναι δυνατή η παραίτηση του υπόπτου από δικαιώματα, χωρίς ισχυρές 
διασφαλίσεις.
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Τροπολογία 13

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, εφόσον αφορούν δικαιώματα 
αντίστοιχα με εκείνα τα οποία εγγυάται η 
ΕΣΔΑ, εφαρμόζονται σύμφωνα με τη 
σύμβαση αυτή και όπως έχουν αναπτυχθεί 
από τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

(18) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας
που αφορούν δικαιώματα αντίστοιχα με 
εκείνα τα οποία εγγυάται η ΕΣΔΑ ή ο 
Χάρτης, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτά, όπως 
έχουν αναπτυχθεί από τη σχετική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 1, νέα παράγραφος 2β. Είναι αναγκαία η 
συμβατότητα με τη νομολογία τόσο της ΕΣΔΑ/ΕΔΑΔ, όσο και του Χάρτη/ΔΕΕ.

Τροπολογία 14

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει κανόνες 
σχετικά με τα δικαιώματα διερμηνείας και 
μετάφρασης κατά την ποινική διαδικασία 
και τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει κανόνες 
σχετικά με τα δικαιώματα διερμηνείας και 
μετάφρασης σε ποινικές διαδικασίες κάθε 
είδους, περιλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των σταδίων της προδικασίας, 
της απόφασης, της κράτησης και κάθε 
ενδεχόμενης έφεσης, μέχρι την τελεσίδικη 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, και 
διαδικασιών κατ΄ εφαρμογή ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να έχουν τα άτομα πρόσβαση σε διερμηνεία και μετάφραση καθόλη τη 
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διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την εξάντληση όλων των εφέσεων. 

Τροπολογία 15

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1α. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ως "ύποπτος" νοείται ένα 
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν υποψίες 
ή το οποίο έχει συλληφθεί, υποστεί 
ποινική δίωξη ή κριθεί ένοχος και 
αναμένει τον ορισμό της ποινής του, σε 
σχέση με ένα ποινικό αδίκημα, έως ότου 
ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία για 
την οποία ισχύει το δικαίωμα σε 
διερμηνεία και μετάφραση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προδικασίας, της επιβολής ποινής μετά την καταδίκη και των 
διαδικασιών έφεσης και, συνεπώς, η έννοια "ύποπτος" πρέπει να γίνεται αναλόγως κατανοητή.

Τροπολογία 16

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για κάθε 
πρόσωπο από τη στιγμή κατά την οποία 
ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές 
κράτους μέλους, με επίσημη κοινοποίηση 
ή με άλλο τρόπο, ότι είναι ύποπτο ή 
κατηγορείται για την τέλεση αξιόποινης 
πράξης έως την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, που συνίσταται στον τελικό 
προσδιορισμό του κατά πόσον ο ύποπτος 
ή κατηγορούμενος έχει διαπράξει το 
αδίκημα.

2. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για κάθε 
πρόσωπο από τη στιγμή κατά την οποία 
ανακρίνεται ή συλλαμβάνεται από τις 
αρχές κράτους μέλους σε συνάρτηση με 
μια αξιόποινη πράξη ή πληροφορείται με 
άλλο τρόπο ότι είναι ύποπτο, έως την 
τελεσίδικη ολοκλήρωση της διαδικασίας,
περιλαμβανομένης της καταδίκης και της 
απόφασης σχετικά με ασκηθέν ένδικο 
μέσο και, κατά τη διάρκεια της 
κράτησης, για όλες τις επίσημες επαφές 
μεταξύ των σωφρονιστικών αρχών και 
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του κρατουμένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος κατά την οποία ισχύουν τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνείας πρέπει να είναι 
τόσο ευρεία όσο απαιτεί η ορθή απονομή δικαιοσύνης.

Τροπολογία 17

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2α. Ο ύποπτος ενημερώνεται άμεσα για 
τα δικαιώματα που θεσπίζει η παρούσα 
οδηγία. Η ενημέρωση αυτή 
πραγματοποιείται εγγράφως. Οι ύποπτοι 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης 
ή ανάγνωσης ενημερώνονται προφορικά 
για τα δικαιώματα αυτά σε γλώσσα που 
κατανοούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ύποπτος πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του όσον αφορά τη γλωσσική αρωγή και οι 
σχετικές πληροφορίες πρέπει να του παρέχονται γραπτώς, ώστε να μπορεί να ασκήσει πλήρως 
τα δικαιώματα αυτά. Ειδική ρύθμιση πρέπει επίσης να γίνει για τα άτομα με προβλήματα 
όρασης.

Τροπολογία 18

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2β. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
που αφορούν δικαιώματα αντίστοιχα με 
εκείνα τα οποία εγγυάται η ΕΣΔΑ ή ο 
Χάρτης, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτά, όπως 
έχουν αναπτυχθεί από τη σχετική 
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νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχη της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 18. Είναι αναγκαία η συμβατότητα με τη 
νομολογία τόσο της ΕΣΔΑ/ΕΔΑΔ, όσο και του Χάρτη/ΔΕΕ.

Τροπολογία 19

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
διαδικασίες οι οποίες δύνανται να έχουν 
ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων 
από άλλη αρχή εκτός ποινικού 
δικαστηρίου, εφόσον οι εν λόγω 
διαδικασίες δεν εκκρεμούν ενώπιον 
δικαστηρίου με δικαιοδοσία σε ποινικές 
υποθέσεις.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να περιορισθεί υπερβολικά.

Τροπολογία 20

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε κάθε 
ύποπτο ή κατηγορούμενο που δεν 
κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα της 
ποινικής διαδικασίας να παρέχεται 
διερμηνεία στη μητρική γλώσσα του ή σε 
άλλη γλώσσα που κατανοεί, προκειμένου 
να διασφαλίζεται το δικαίωμά του για 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε κάθε 
ύποπτο που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας να 
παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε 
θέση να κατανοήσει τα εις βάρος του 
στοιχεία και να ασκήσει τα δικαιώματά 
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δίκαιη δίκη. Διερμηνεία, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ του 
υπόπτου ή κατηγορουμένου και του 
δικηγόρου του, παρέχεται κατά τη 
διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας ενώπιον 
ανακριτικών και δικαστικών αρχών, 
περιλαμβανομένων των αστυνομικών 
ανακρίσεων, καθ’ όλες τις ακροαματικές 
διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου και 
κατά τη διάρκεια των τυχόν ενδιάμεσων 
ακροάσεων, είναι δε δυνατόν να 
παρέχεται και σε άλλες περιπτώσεις. Η 
παρούσα διάταξη δεν θίγει τις διατάξεις 
εθνικού δικαίου που διέπουν την 
παρουσία δικηγόρου σε οποιοδήποτε 
στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

του, καθώς και να εξασφαλίζεται η 
δικαιότητα των διαδικασιών. Διερμηνεία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
επικοινωνία μεταξύ του υπόπτου και του 
δικηγόρου του, παρέχεται καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας αυτής. 
Παρέχεται επίσης, σε περιπτώσεις 
κράτησης, για τις επίσημες επαφές 
μεταξύ των σωφρονιστικών αρχών και 
του υπόπτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα σε διερμηνεία πρέπει να είναι επαρκώς ευρώ ώστε να διασφαλίζεται η δικαιότητα 
των διαδικασιών.

Τροπολογία 21

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
κάθε πρόσωπο με προβλήματα ακοής να 
παρέχεται συνδρομή διερμηνέα, εφόσον 
αυτό απαιτείται για το συγκεκριμένο 
πρόσωπο.

2. Το δικαίωμα σε διερμηνεία 
περιλαμβάνει τη γλωσσική συνδρομή σε 
άτομα με σωματικά ή διανοητικά 
προβλήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα σε διερμηνεία πρέπει να είναι ευρύτερο, ώστε να μην καλύπτει μόνο όσους έχουν 
προβλήματα ακοής. 
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Τροπολογία 22

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να
εξακριβώνεται με οποιονδήποτε 
ενδεδειγμένο τρόπο, ιδίως διαβούλευση 
με τον ύποπτο ή κατηγορούμενο, κατά 
πόσον αυτός κατανοεί και ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας ή 
χρειάζεται τη συνδρομή διερμηνέα.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ύπαρξη διαδικασίας με σκοπό την 
εξακρίβωση του κατά πόσον ο ύποπτος
κατανοεί και ομιλεί τη γλώσσα της 
ποινικής διαδικασίας ή χρειάζεται τη 
συνδρομή διερμηνέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για την αξιολόγηση των αναγκών του υπόπτου.

Τροπολογία 23

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
κάποιο στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, να υπάρχει η 
δυνατότητα ελέγχου της διαπίστωσης ότι 
δεν χρειάζεται διερμηνεία. Ο έλεγχος 
αυτός δεν συνεπάγεται υποχρέωση των 
κρατών μελών να προβλέπουν χωριστό 
μηχανισμό που να περιλαμβάνει έλεγχο με 
αποκλειστικό σκοπό την αμφισβήτηση 
της σχετικής διαπίστωσης.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη δικαιώματος άσκησης έφεσης 
ενώπιον δικαστικής αρχής κατά 
απόφασης με την οποία ορίζεται ότι δεν 
απαιτείται διερμηνεία, καθώς και ενός 
μηχανισμού για καταγγελίες και της 
δυνατότητας εξασφάλισης ενός 
αναπληρωματικού διερμηνέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ορθή απονομή δικαιοσύνης, είναι αναγκαίο να ορίζεται ένα δικαίωμα έφεσης μάλλον, 
παρά μια "δυνατότητα ελέγχου", και αυτό να γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής. Επιπλέον, 
πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός υποβολής προσφυγής.
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Τροπολογία 24

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να 
επιτραπεί η προσφυγή σε τεχνικά 
βοηθήματα, όπως η εικονοδιάσκεψη, το 
τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εφόσον η 
προσωπική παρουσία ενός διερμηνέα 
είναι αδύνατη, όταν λ.χ. η σχετική ανάγκη 
προκύπτει βραχυπρόθεσμα, και η 
χρησιμοποίησή τους δεν θέτει σε κίνδυνο 
το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η 
δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η προσωπική παρουσία ενός διερμηνέα 
είναι αδύνατη, όπως στην περίπτωση μιας έκτακτης κατάστασης ή όταν πρόκειται για σπάνιες 
γλώσσες ή διαλέκτους και όταν δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Τροπολογία 25

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε κάθε 
ύποπτο ή κατηγορούμενο που δεν 
κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα της 
σχετικής ποινικής διαδικασίας να 
παρέχεται μετάφραση, στη μητρική 
γλώσσα του ή σε άλλη γλώσσα που 
κατανοεί, όλων των εγγράφων που είναι 
βασικά προκειμένου να διασφαλισθεί το 
δικαίωμά του για δίκαιη δίκη, με την 
προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό έχει 
δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω 
έγγραφα δυνάμει του εθνικού δικαίου.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε κάθε 
ύποπτο που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας να 
παρέχονται χωρίς καθυστέρηση 
μεταφράσεις όλου του αναγκαίου 
έγγραφου υλικού, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να 
κατανοήσει τα εις βάρος του στοιχεία και 
να ασκήσει τα δικαιώματά του, καθώς 
και να εξασφαλίζεται η δικαιότητα των 
ποινικών διαδικασιών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατηγορούμενος πρέπει να μπορεί να κατανοεί τα βασικά έγγραφα σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ούτως ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσει μια αξιόπιστη υπεράσπιση.

Τροπολογία 26

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν ποια 
είναι τα βασικά έγγραφα που θα πρέπει να 
μεταφρασθούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Τα βασικά έγγραφα που 
πρέπει να μεταφράζονται, στο σύνολό 
τους ή ως προς τα κυριότερα σημεία 
τους, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
εντάλματα κράτησης ή ανάλογες 
αποφάσεις που συνεπάγονται τη στέρηση 
της ελευθερίας του υπόπτου, το έγγραφο 
απαγγελίας κατηγορίας ή κλητήριο 
θέσπισμα και οποιαδήποτε δικαστική 
απόφαση, εφόσον υφίστανται τα έγγραφα 
αυτά.

2. Κατ΄ελάχιστο η απόφαση για τη 
στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, 
το έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας/το
κλητήριο θέσπισμα, τα κρίσιμα έγγραφα 
αποδεικτικά στοιχεία, ενδεχόμενες 
εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, 
γραπτές νομικές συμβουλές του 
δικηγόρου του υπόπτου και, σε ανάλογη 
περίπτωση, οι κανόνες κράτησης, 
περιλαμβανομένου και του τρόπου 
αναζήτησης πληροφοριών και υποβολής 
προσφυγών, θα πρέπει να θεωρούνται ως 
αναγκαίο έγγραφο υλικό που επιβάλλεται 
να μεταφράζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα έγγραφα πρέπει να προσδιορίζονται, σε έναν μη εξαντλητικό κατάλογο, ως έγγραφα 
που εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου έγγραφου υλικού για την άσκηση του δικαιώματος 
στην υπεράσπιση.

Τροπολογία 27

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Ο ύποπτος ή κατηγορούμενος ή ο 
δικηγόρος του δύναται να υποβάλει 
αιτιολογημένη αίτηση για τη μετάφραση 

3. Ο ύποπτος ή ο δικηγόρος του δύναται να 
υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για τη 
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και πρόσθετων εγγράφων που απαιτούνται 
προκειμένου να ασκηθεί αποτελεσματικά 
το δικαίωμα υπεράσπισης.

μετάφραση και πρόσθετων εγγράφων.

Or. en

Τροπολογία 28

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3α. Μια ευρετηριασμένη σύνοψη των 
αποδεικτικών στοιχείων των 
εισαγγελικών αρχών, που θα συνοδεύεται 
από πλήρη στοιχεία αναφοράς, πρέπει να 
διατίθεται μεταφρασμένη αρκετά πριν 
από την έναρξη της δίκης, ώστε να 
δίδεται στον κατηγορούμενο η 
δυνατότητα να εξετάσει, μαζί με τον 
δικηγόρο του, το ενδεχόμενο υποβολής 
επίσημου αιτήματος για τη μετάφραση 
κάποιου συγκεκριμένου αποδεικτικού 
στοιχείου της εισαγγελίας το οποίο 
αναφέρεται στη σύνοψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα βελτιωθεί έτσι η πρακτική εφαρμογή του δικαιώματος στη μετάφραση του απαραίτητου 
υλικού.

Τροπολογία 29

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
κάποιο στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, να υπάρχει η 
δυνατότητα ελέγχου σε περίπτωση που 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ύπαρξη δικαιώματος άσκησης έφεσης 
ενώπιον δικαστικής αρχής κατά 
απόφασης με την οποία απορρίπτεται η
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δεν παρέχεται μετάφραση εγγράφου 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. Ο 
έλεγχος αυτός δεν συνεπάγεται 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
προβλέπουν χωριστό μηχανισμό που να 
περιλαμβάνει έλεγχο με αποκλειστικό 
σκοπό την αμφισβήτηση της σχετικής 
διαπίστωσης.

μετάφραση εγγράφων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2, 3 και 3α, καθώς 
και ενός μηχανισμού για την υποβολή 
προσφυγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ορίζεται ένα δικαίωμα έφεσης μάλλον, παρά μια "δυνατότητα ελέγχου", και, 
για την ορθή απονομή δικαιοσύνης, αυτό πρέπει να γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής. Το 
δικαίωμα προσφυγής κατά απορριπτικών αποφάσεων πρέπει να διευρυνθεί και πρέπει να 
θεσπιστεί ένας μηχανισμός υποβολής προσφυγών.

Τροπολογία 30

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

6. Εφόσον αυτό δεν θίγει το δίκαιο 
χαρακτήρα της διαδικασίας, η έγγραφη 
μετάφραση μπορεί, ανάλογα με την 
περίπτωση, να αντικατασταθεί από 
προφορική μετάφραση ή προφορική 
σύνοψη των εγγράφων που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο.

6. Εφόσον αυτό δεν θίγει το δίκαιο 
χαρακτήρα της διαδικασίας, η έγγραφη 
μετάφραση μπορεί, κατ' εξαίρεση, σε 
ειδικές μόνο περιπτώσεις και εφόσον 
παρέχεται η δυνατότητα να ασκηθεί 
έφεση σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 4, να αντικατασταθεί από 
προφορική μετάφραση ή προφορική 
σύνοψη του έγγραφου υλικού που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο, υπό τον όρο 
ότι παρέχεται με την παρουσία του 
δικηγόρου του υπόπτου και ότι τηρούνται 
πλήρη και μόνιμα πρακτικά αυτής της 
προφορικής μετάφρασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προφορικές περιληπτικές μεταφράσεις πρέπει να αποτελούν εξαίρεση και να υπόκεινται σε 
διασφαλίσεις, περιλαμβανομένου του δικαιώματος έφεσης.
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Τροπολογία 31

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

7. Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα 
μετάφρασης εγγράφων δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

7. Κάθε ύποπτος που έχει δικαίωμα 
μετάφρασης έγγραφου υλικού δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει λάβει νομικές 
συμβουλές και ότι η παραίτηση είναι 
αδιαμφισβήτητη, έχει δοθεί εγγράφως 
παρουσία του δικηγόρου του και δεν είναι 
αντίθετη προς οποιοδήποτε σημαντικό 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να είναι δυνατή η παραίτηση του υπόπτου από δικαιώματα, χωρίς ισχυρές 
διασφαλίσεις.

Τροπολογία 32

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συγκεκριμένα 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η 
παρεχόμενη διερμηνεία και μετάφραση 
είναι κατάλληλης στάθμης, ώστε ο 
ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ή το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να είναι σε 
θέση να ασκήσει τα δικαιώματά του.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη 
διερμηνεία και μετάφραση είναι υψηλής
στάθμης, ώστε ο ύποπτος ή το πρόσωπο 
για το οποίο έχει εκδοθεί αίτημα
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης να 
είναι σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματά 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γλωσσικές υπηρεσίες πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
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άσκηση των δικαιωμάτων. 

Τροπολογία 33

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη φροντίζουν για την 
παροχή κατάρτισης στους δικαστές, 
στους εισαγγελείς, στους δικηγόρους, 
στους αστυνομικούς και στο αρμόδιο 
προσωπικό των δικαστηρίων, 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
αξιολογούν τις γλωσσικές ανάγκες του 
υπόπτου, να διασφαλίζουν την ικανότητά 
του να κατανοεί τη διαδικασία και να 
αξιολογούν την ποιότητα της διερμηνείας 
και της μετάφρασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί στην οδηγία μια διάταξη σχετικά με την κατάρτιση των εμπλεκομένων. 
Αντίστοιχη της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 12α. Με τη διατύπωση αναγνωρίζεται ότι η 
κατάρτιση αυτή μπορεί να παρασχεθεί από επαγγελματικούς φορείς. 

Τροπολογία 34

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1β. Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο διερμηνείας και μετάφρασης 
καθώς και αποτελεσματική πρόσβαση σε 
αυτές, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση ενός συστήματος κατάρτισης, 
χορήγησης τίτλων και πιστοποίησης για 
μεταφραστές και διερμηνείς νομικών 
υποθέσεων, καθώς και τη σύνταξη ενός 
εθνικού μητρώου ανεξάρτητων, 
επαγγελματιών μεταφραστών και 
διερμηνέων με τέτοιους τίτλους, στο 
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οποίο θα έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι 
και οι αρμόδιες αρχές, ακόμη και σε 
διασυνοριακή βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
επαγγελματικών υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, με συστήματα κατάρτισης, 
τιτλοδότησης και καταχώρησης των επαγγελματιών αυτών.

Τροπολογία 35

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο) 

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 5α
Προθεσμίες

Στις διαδικαστικές προθεσμίες 
λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος 
χρόνος για μετάφραση και διερμηνεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν λαμβάνεται υπόψη στις διαδικαστικές προθεσμίες ο απαιτούμενος χρόνος για 
μετάφραση και διερμηνεία, θα επηρεασθεί η δικαιότητα των διαδικασιών εκδίκασης.

Τροπολογία 36

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 5β
Εγγραφές εικόνας και ήχου

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν οι 
ανακρίσεις διεξάγονται από την 
αστυνομία ή τον εισαγγελέα με τη 
βοήθεια διερμηνέα, ή όταν προσφέρεται 
μια προφορική μετάφραση ή προφορική 
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σύνοψη έγγραφου υλικού, σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παράγραφος 6, ή όταν 
δηλώνεται παραίτηση από δικαιώματα 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 7, 
λαμβάνει χώρα οπτική και ακουστική 
καταγραφή, η οποία τίθεται στη διάθεση 
όλων των μερών σε περίπτωση διαφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία σε περίπτωση ενδίκων μέσων ή διαφορών να μπορεί να ελεγχθεί η 
ποιότητα και η αξιοπιστία της διερμηνείας ή της μετάφρασης, ή η βασιμότητα της παραίτησης, 
μέσω πρόσβασης σε εγγραφές εικόνας και ήχου.

Τροπολογία 37

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να συμμορφωθούν με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης-
πλαισίου το αργότερο έως την …*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να συμμορφωθούν με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης-
πλαισίου το αργότερο έως την …*

____________________

*ΕΕ: 30 μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

____________________

*ΕΕ: δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η συνήθης προθεσμία για τη μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 38

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την ……..*, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την ……..*, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο έκθεση με την οποία 
αξιολογείται ο βαθμός λήψης των 
απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης με 
την παρούσα οδηγία από τα κράτη μέλη 
και συνοδεύεται, εν ανάγκη, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Συμβούλιο έκθεση με την οποία 
αξιολογείται ο βαθμός λήψης των 
απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης με 
την παρούσα οδηγία από τα κράτη μέλη 
και συνοδεύεται, εν ανάγκη, από 
νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση 
των διασφαλίσεων που θεσπίζει για 
δίκαιες δικαστικές διαδικασίες.

____________________

*ΕΕ: 30 μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

____________________

*ΕΕ: δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2004 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τα δικονομικά 
δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM (2004) 348), η 
οποία ρυθμίζει μια ευρεία δέσμη θεμάτων. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε θερμά την πρόταση 
και συμμερίστηκε την άποψη της Επιτροπής ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό με την εναρμόνιση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας των κρατών μελών να καταλήξουν σε συμφωνία, οι 
διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για το ευρύ αυτό μέτρο διακόπηκαν το 2007. Η σουηδική 
Προεδρία, στο δεύτερο εξάμηνο του 2009, αναζωογόνησε τις προσπάθειες, παρουσιάζοντας 
έναν συνολικό "χάρτη πορείας" (ΕΕ C 295, 4.12.2009, σ. 1) για την ενίσχυση των 
δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες, 
όπου περιγραφόταν μια σταδιακή προσέγγιση και όχι ένα ενιαίο και συνολικό μέτρο. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε την έγκριση από το Συμβούλιο του χάρτη πορείας, που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πέντε μέτρα τα οποία ήταν ήδη στο πεδίο της πρότασης του 
2004: δικαιώματα σε μετάφραση και διερμηνεία, δικαίωμα στην ενημέρωση περί 
δικαιωμάτων και σχετικά με τις κατηγορίες ("Έγγραφο Δικαιωμάτων"), δικαίωμα σε νομικές 
συμβουλές και νομική συνδρομή, επικοινωνία με προξενικές αρχές και τρίτους, όπως 
εργοδότες, οικογένεια ή φίλοι, καθώς και δικαίωμα σε ειδική αρωγή και διασφαλίσεις, για 
υπόπτους που χρειάζονται ειδική προστασία. Προβλέπεται, επιπροσθέτως, ένα πράσινο 
βιβλίο σχετικά με την κράτηση πριν τη δίκη.

Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
παρουσιάσει τις προτάσεις που προέβλεπε ο χάρτης πορείας, ώστε να εφαρμοσθούν γρήγορα, 
να εξετάσει άλλες πτυχές στοιχειωδών δικονομικών δικαιωμάτων για τους κατηγορουμένους 
και τους υπόπτους και να αξιολογήσει αν χρειάζεται να εξετασθούν και άλλα ζητήματα, όπως 
το τεκμήριο αθωότητας, ώστε να προωθηθεί η συνεργασία στο πεδίο αυτό. 

Τον Ιούλιο του 2009, η Επιτροπή πρότεινε, ως πρώτο μέτρο του χάρτη πορείας, μια απόφαση 
πλαίσιο του Συμβουλίου (COM(2009)338) με αποκλειστικό αντικείμενο το δικαίωμα σε 
διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κλήθηκε να γνωμοδοτήσει και η παρούσα εισηγήτρια υπέβαλε σχέδιο έκθεσης (2009/0101 –
PR/793491 – PE 430.359v01-00), το οποίο όμως δεν προχώρησε εξαιτίας της έναρξης ισχύος 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Στο πλαίσιο μιας αξιόμεμπτης μινιμαλιστικής προσέγγισης 
όσον αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κλήθηκε να 
γνωμοδοτήσει ούτε όσον αφορά τον χάρτη πορείας, ούτε όσον αφορά το ψήφισμα σχετικά με 
την πρακτική εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο για τα γλωσσικά δικαιώματα.

Για πρακτικούς λόγους, τον Δεκέμβριο του 2009 η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να 
παρουσιάσει μια πρόταση οδηγίας για τα γλωσσικά δικαιώματα και, συνεπώς, αυτή 
εκπονήθηκε από μια ομάδα κρατών μελών (PE-CONS 1/10), και το περιεχόμενό της 
αντανακλούσε τη συμφωνία των 27 κυβερνήσεων, του Οκτωβρίου 2009, στο πλαίσιο της 
ισχύουσας τότε απαίτησης για ομοφωνία, όσον αφορά την απόφαση πλαίσιο.
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Θέση της εισηγήτριας

Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία στην ΕΕ αναπτύσσεται κατά μη ισόρροπο τρόπο, 
δεδομένου ότι αποδίδεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στις ανάγκες της δίωξης και της 
επιβολής του νόμου και όχι στα δικαιώματα υπεράσπισης, η δε απουσία σταθερών 
δικονομικών εγγυήσεων για τα άτομα που υπόκεινται σε δικαστικά συστήματα που δεν 
κατανοούν πλήρως αποτελεί ένα κενό που πρέπει να εξαλειφθεί.

Έτσι, η νέα ώθηση όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα είναι ευπρόσδεκτη και, παρότι 
σταδιακή αυτή προσέγγιση αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη λύση, είναι καλύτερη από την 
αδράνεια και, γι αυτό, έχει μεγάλη σημασία να διατηρηθεί η κινητικότητα. Ο οδικός χάρτης 
πρέπει όχι μόνο να συμπληρωθεί αλλά, στο εγγύς μέλλον, πρέπει και να ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση των δικαιωμάτων. Το 
δικαίωμα αλλοδαπών κατηγορούμενων σχετικά με την εγγυοδοσία χωρίς διακριτική 
μεταχείριση, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Όλες οι προτάσεις του χάρτη πορείας 
πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο δυνατόν, δεδομένου ότι τα δικονομικά δικαιώματα 
συνδέονται στενά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το δικαίωμα σε μια αποτελεσματική 
μετάφραση και διερμηνεία μπορεί να φαλκιδευτεί λόγω έλλειψης επαρκών πληροφοριών 
σχετικά με τα δικαιώματα ή τη μη διάθεση άμεσης ή δωρεάν συνδρομής δικηγόρου. 
Πρόσθετες δαπάνες που θα επιβληθούν στα κράτη μέλη λόγω της οδηγίας αφορούν τα 
ανελαστικά έξοδα για τη διασφάλιση μιας δίκαιης δίκης και την αποφυγή εσφαλμένων 
δικαστικών αποφάσεων και, σε κάθε περίπτωση, θα αντισταθμιστούν από τη μείωση του 
αριθμού των δαπανηρών προσφυγών και καθυστερήσεων. Ενδεχόμενο ψήφισμα για τις 
βέλτιστες πρακτικές, που θα μπορούσε να εγκριθεί ως συνοδευτικό της οδηγίας, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ισχυρά πρακτικά μέτρα για την ενίσχυση της άσκησης των δικαιωμάτων που 
προβλέπει η οδηγία. 

Η τήρηση των κανόνων που έχουν θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) πρέπει να αποτελεί τη βάση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, από την 
οποία εξαρτάται η αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. 
Πρόκειται για ελάχιστους κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Τα δικαιώματα στην παρούσα οδηγία στηρίζονται συνεπώς στο άρθρο 5 (δικαίωμα στην 
ελευθερία και ασφάλεια) και στο άρθρο 6 (δικαίωμα στη δίκαιη δίκη) της Σύμβασης. Παρότι 
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχει εφαρμογή το άρθρο 5 αλλά όχι και το παρόν ενωσιακό 
μέτρο, π.χ. κράτηση και ψυχική υγεία, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μια σχετικά αναφορά. Στο 
άρθρο 5 κατοχυρώνεται το δικαίωμα, σύμφωνα με το οποίο ουδείς επιτρέπεται να στερηθεί 
της ελευθερίας του παρά μόνο "σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία" και, συνεπώς, το πεδίο 
εφαρμογής του είναι ευρύτερο από τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. Αυτό αντιστοιχεί 
στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στις προδικαστικές ανακρίσεις.

Εφόσον η ΕΕ επιδιώκει να εγκαθιδρύσει έναν ενιαίο χώρο δικαιοσύνης, με κοινούς κανόνες 
και εντατική συνεργασία, η οδηγία και τα άλλα μέσα που θα ακολουθήσουν πρέπει όχι μόνο 
να βασίζονται στην ΕΣΔΑ, αλλά και να τη διευρύνουν, ακλουθώντας τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ώστε να θεσπίζουν ενωσιακούς κανόνες προστασίας των 
υπόπτων και των κατηγορούμενων σε υψηλότερο επίπεδο από εκείνο που αυτή εγγυάται. 

Η παρούσα έκθεση επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην πρόταση των κρατών μελών, στις 
οποίες περιλαμβάνονται: 
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- αναφορά στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και της ΕΣΔΑ,
- εφαρμογή των δικαιωμάτων που προκύπτουν όχι μόνο από την ανάκριση ή τη σύλληψη, 
αλλά και από το σχηματισμό υποψιών χωρίς να πρέπει να ενημερωθεί ο ύποπτος από τις 
αρχές,
- επέκταση των δικαιωμάτων που θα καλύπτουν όλα τα στάδια των διαδικασιών, 
περιλαμβανομένων των σταδίων της απόφασης, της έφεσης και της κράτησης, μέχρι την 
τελεσίδικη ολοκλήρωση της διαδικασίας,
- ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ο ύποπτος πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για τα 
δικαιώματά του,
- η υποστήριξη προκειμένου να αντισταθμιστεί η έλλειψη γλωσσικών γνώσεων να επεκταθεί 
και σε όλα τα πρόσωπα με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα,
- διερμηνεία της επικοινωνίας υπόπτου-δικηγόρου και μετάφραση των νομικών συμβουλών,
- μετάφραση των εγγράφων, περιλαμβανομένων όλων των ουσιωδών εγγράφων της 
υπόθεσης, 
- άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικής αρχής και δημιουργία μηχανισμού προσφυγής,
- προσθήκη διατάξεων σχετικά με την κατάρτιση, χορήγηση τίτλων και πιστοποίηση για 
μεταφραστές και διερμηνείς, 
- προσθήκη περαιτέρω διασφαλίσεων: όσον αφορά την εγγραφή ήχου και εικόνας, τη 
χορήγηση επαρκούς χρόνου και μέσων και διαδικαστικές προθεσμίες που θα λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες διερμηνείας και μετάφρασης.


