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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvről 
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tagállamok egy csoportjának kezdeményezésére (00001/2010),

– tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 82. cikke (2) bekezdése második 
albekezdésének b) pontjára és 289. cikke (4) bekezdésére, amelynek alapján a Tanács
kezdeményezést nyújtott be a Parlamentnek (C7-0005/2010),

– tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) bekezdésére,

– tekintettel a kezdeményezés szubszidiaritás elvének való megfelelőségéről szóló, [az 
elnöknek a nemzeti parlamentek által küldött indokolással ellátott véleményre/az elnöknek 
egy nemzeti parlament által küldött indokolással ellátott véleményre],

– tekintettel a Bizottság véleményére (COM[......]),

– tekintettel eljárási szabályzata 44. és 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Módosítás 1

Irányelvtervezet
1 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. Az Európai Unió a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség fenntartását és fejlesztését 
tűzte ki célul maga számára. Az 1999. 
október 15–16-i tamperei Európai Tanács 
következtetéseivel, különösen annak 33. 
pontjával összhangban a kölcsönös 
elismerés elvének az Európai Unióban 
mind a polgári, mind a büntetőügyekben 

1. Az Európai Unió a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség fenntartását és fejlesztését 
tűzte ki célul maga számára. Az 1999. 
október 15–16-i tamperei Európai Tanács 
következtetéseivel, különösen annak 33. 
pontjával összhangban, a jogalkotás 
szükséges közelítése megkönnyítené az 
együttműködést, és így a kölcsönös 
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folytatott igazságügyi együttműködés 
sarokkövévé kell válnia.

elismerés elvét az Európai Unióban mind a 
polgári, mind a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés sarokkövévé 
tenné.

Or. en

Indokolás

A tamperei következtetések világossá tétele.

Módosítás 2

Irányelvtervezet
5 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(5) Annak ellenére, hogy minden tagállam 
részes fele az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménynek (EJEE), a tapasztalatok 
szerint önmagában ez a tény nem minden 
esetben nyújt alapot arra, hogy kellő 
mértékben megbízzanak a többi tagállam 
büntetőjogi igazságszolgáltatási 
rendszerében.

(5) A büntetőügyi határozatok kölcsönös 
elismerése feltételezi, hogy a tagállamok 
megbíznak egymás büntetőjogi 
igazságszolgáltatási rendszerében. 
Mindazonáltal meg kell erősíteni a 
kölcsönös bizalmat. Ehhez a bizalomhoz
az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményében
(EJEE) előírt minimális feltételekhez való 
ragaszkodás szükséges, különösen az 
EJEE 5. és 6. cikkében található 
biztosítékok következetes végrehajtásának
biztosítása által. Szükséges továbbá ezen 
irányelv és más eszközök segítségével e 
követelmények továbbfejlesztése az 
Európai Unión belül, tekintetbe véve az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját (a 
Charta) is. Az irányelv végrehajtása során 
a tagállamoknak mindenképpen meg kell 
felelniük az EJEE-ben és a Chartában 
előírt, illetve az európai bíróságok 
ítélkezési gyakorlatából következő 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös bizalom elérése érdekében ennek az irányelvnek meg kell erősítenie az EJEE 
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követelményeit, valamit rájuk építve hozzáadott értéket kell létrehoznia az Alapjogi Chartára 
is tekintettel.

Módosítás 3

Irányelvtervezet
8 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8) Az EJEE-nek az Emberi Jogok Európai 
Bírósága ítélkezési gyakorlatában 
értelmezett 6. cikke tartalmazza a 
tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez 
való jogot azon személyek esetében, akik 
nem értik az eljárás nyelvét. Ezen irányelv 
rendelkezései elősegítik ezen jogok 
gyakorlati alkalmazását. E célból a 
gyanúsítottak vagy vádlottak tisztességes 
eljáráshoz való jogának védelme 
érdekében ezen irányelv biztosítani 
kívánja ezen személyek tolmácsolás és 
fordítás igénybe vételéhez való jogát a 
büntetőeljárás során.

(8) A tisztességes tárgyaláshoz és a 
védelemhez való jogot a Charta 47. és 48. 
cikke tartalmazza. Az EJEE – az Emberi 
Jogok Európai Bírósága ítélkezési 
gyakorlatában értelmezett – 5. és 6. cikke 
tartalmazza többek között a tolmácsolás és 
fordítás igénybevételéhez való jogot azon 
személyek esetében, akik nem értik az 
eljárás nyelvét. Ezen irányelv 
rendelkezései elősegítik ezen jogok 
gyakorlati alkalmazását a büntetőeljárások 
keretében, ideértve a tárgyalást megelőző, 
az ítélethozatali és a fellebbezési szakaszt, 
egészen az eljárás végső lezárásáig.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló idézni az EU Charta és az EJEE megfelelő rendelkezéseit, illetve pontosítani a 
büntetőeljárás terjedelmét.

Módosítás 4

Irányelvtervezet
10 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(10) Ezen irányelv rendelkezéseinek 
költségmentes és pontos nyelvi 
segítségnyújtás révén biztosítaniuk kell az 
eljárás nyelvét nem beszélő és nem értő 
gyanúsítottak vagy vádlottak azon jogainak 
védelmét, hogy megértsék az ellenük 
felhozott gyanút vagy vádakat, valamint 
értsék az eljárást annak érdekében, hogy 

(10) Ezen irányelv rendelkezéseinek 
költségmentes, magas színvonalú és 
pontos, az eljárás tisztességességének 
biztosítása érdekében megfelelő 
időtartamú és megfelelően támogatott 
nyelvi segítségnyújtás révén biztosítaniuk 
kell az eljárás nyelvét nem beszélő és nem 
értő gyanúsítottak azon jogainak védelmét, 
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gyakorolhassák jogaikat. A gyanúsítottnak 
vagy vádlottnak képesnek kell lennie 
többek között arra, hogy jogi 
képviselőjének előadja az eseményekkel 
kapcsolatos álláspontját, hogy jelezze, ha 
valamely állítással nem ért egyet, továbbá 
tájékoztassa jogi képviselőjét bármely, a 
védelme során felhasználandó tényről.
Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, 
hogy ezen irányelv rendelkezései 
szabályozási minimumokat állapítanak 
meg. A tagállamok kiterjeszthetik az ezen 
irányelvben foglalt jogokat annak 
érdekében, hogy magasabb szintű védelmet 
biztosítsanak azokban a helyzetekben is, 
amelyekkel ezen irányelv kifejezetten nem 
foglalkozik. A védelem szintje semmilyen 
esetben sem lehet alacsonyabb az EJEE 
által előírt, az Emberi Jogok Európai 
Bírósága ítélkezési gyakorlatában 
értelmezett normáknál.

hogy megértsék az ellenük felhozott 
vádakat, valamint értsék az eljárást annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák jogaikat. 
A segítségnyújtásnak ki kell terjednie a 
gyanúsított és ügyvédje közötti 
kommunikációra, valamint az ahhoz 
szükséges írásbeli anyagokra, hogy a 
gyanúsított megértse az ügyet és 
gyakorolhassa jogait, illetve biztosítható 
legyen az eljárás tisztességessége. Szükség 
esetén ki kell terjednie továbbá a fogva 
tartás szabályaira, a panasztételről szóló 
tájékoztatásra, illetve a fogva tartó 
hatóságok és a gyanúsított közötti 
hivatalos kapcsolattartásra. A tagállamok 
kiterjeszthetik az ezen irányelvben foglalt 
jogokat annak érdekében, hogy magasabb 
szintű védelmet biztosítsanak azokban a 
helyzetekben is, amelyekkel ezen irányelv 
kifejezetten nem foglalkozik.

Or. en

Indokolás

Az 1. cikkhez fűzött módosítások megfelelője.

Módosítás 5

Irányelvtervezet
11 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(11) A tagállamokat nem lehet kötelezni 
arra, hogy biztosítsák a gyanúsított vagy 
vádlott és jogi képviselője közötti 
kommunikáció tolmácsolását azokban az 
esetekben, amelyekben azok ténylegesen 
képesek ugyanazon a nyelven 
kommunikálni. A tagállamokat arra sem 
lehet kötelezni, hogy biztosítsák az említett 
kommunikáció tolmácsolását abban az 
esetben, ha egyértelmű, hogy az érintett 
eljárásban a tolmácsoláshoz való jog 
igénybevétele a tisztességes eljáráshoz 

(11) Ezen irányelv rendelkezéseit egy, az 
eljárási garanciákra vonatkozó átfogó jogi 
keretben a lehető legrövidebb időn belül 
meg kell állapítani, amelybe beletartozik: 
az ártatlanság vélelme elvének tiszteletben 
tartása;  az óvadék ellenében történő 
szabadlábra helyezéshez való egyenlő jog; 
a jogi tanácsadáshoz, és szükség esetén a 
díjmentes jogi segítségnyújtáshoz való 
jog; a jogokat illető tájékozódáshoz való 
jog (a jogok felsorolása); a bizonyíték 
szolgáltatásához való jog; a veszélyeztetett 
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való jog gyakorlásától eltérő célt szolgál. gyanúsítottakat megillető külön 
segítségnyújtáshoz való jog; a fiatalkorú 
gyanúsítottak védelme; a konzuli 
hatóságokkal és harmadik felekkel való 
kapcsolatfelvételhez való jog: az őrizetben 
tartás minimumkövetelményei és a 
jogorvoslat hozzáférhető mechanizmusai. 

Or. en

Indokolás

A megfelelő nyelvi szolgáltatások ügyenként kerülnek meghatározásra, amely döntés ellen 
fellebbezni lehet az ezen irányelvben meghatározott eljárás szerint. A tolmácsoláshoz és 
fordításhoz való jogról szóló irányelv a lépésről lépésre haladó megközelítés értelmében csak 
az első jogi eszköz. Ezt gyorsan további, az alapvető eljárási jogokkal kapcsolatos 
intézkedéseknek kell követniük.

Módosítás 6

Irányelvtervezet
12 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(12) A nemzeti joggal összhangban 
felülvizsgálati lehetőséget kell biztosítani 
a tolmácsolás vagy fordítás 
szükségtelenségére vonatkozó 
megállapítással szemben. E felülvizsgálat 
elvégezhető például egy különleges 
panasztételi eljárással, vagy az érdemi 
határozatokkal szembeni rendes 
fellebbezési eljárás keretében.

(12) A tolmácsolás vagy fordítás 
szükségtelenségére vonatkozó 
megállapítással szemben fellebbezni lehet.

Or. en

Indokolás

A fellebbezés joga erősebb védelmet nyújt a felülvizsgálathoz való jognál. 
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Módosítás 7

Irányelvtervezet
12 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(12a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a bírák, ügyészek, ügyvédek, illetve a 
rendőri és az érintett bírósági személyzet 
megkapja azt a képzést, amely ahhoz 
szükséges, hogy fel tudják mérni a 
gyanúsított ahhoz szükséges nyelvi 
szükségleteit, hogy megértse az eljárást, 
valamint ahhoz, hogy megítélhessék a 
tolmácsolás és a fordítás minőségét.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek tartalmaznia kellene egy képzésre vonatkozó rendelkezést. Ez az új 
preambulumbekezdés az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelője. A szövegezés elismeri, hogy a 
képzés a szakmai testületeknek nyújtható. 

Módosítás 8

Irányelvtervezet
13 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(13) Megfelelő segítséget kell nyújtani 
továbbá a hallásukban vagy beszédükben 
akadályozott gyanúsítottak vagy vádlottak
számára.

(13) Megfelelő segítséget kell nyújtani 
továbbá az eredményes kommunikáció 
képességét befolyásoló fizikai vagy 
szellemi fogyatékossággal rendelkező, 
mint például a hallásukban vagy 
beszédükben akadályozott gyanúsítottak 
számára.

Or. en

Indokolás

A testi vagy szellemi fogyatékosság esetén nyújtandó segítségről szóló 2. cikk (5) 
bekezdéséhez fűzött módosítás megfelelője.
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Módosítás 9

Irányelvtervezet
14 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14) A különösen az eredményes 
kommunikáció képességét befolyásoló 
fizikai fogyatékosság következtében 
potenciálisan kiszolgáltatott helyzetben 
lévő gyanúsítottak vagy vádlottak iránti
gondoskodási kötelezettség a tisztességes 
igazságszolgáltatás részét képezi. Az 
ügyészségnek, a bűnüldöző szerveknek és 
az igazságügyi hatóságoknak ezért 
biztosítaniuk kell, hogy e személyek 
eredményesen gyakorolhassák az ezen 
irányelv szerinti jogaikat, például 
figyelmet fordítva a kiszolgáltatottság 
minden olyan lehetséges formájának, 
amely befolyásolhatja e személyeknek az 
eljárás követésére és önmaguk 
megértetésére irányuló képességét, 
továbbá az ezen jogok biztosítását szolgáló 
megfelelő lépések megtételével.

(14) Az eljárás megértésére vagy 
figyelemmel kísérésére nem képes 
vádlottakról történő gondoskodási 
kötelezettség a tisztességes 
igazságszolgáltatás részét képezi. Az 
ügyészségnek, a bűnüldözésnek és az 
igazságügyi hatóságoknak ezért 
biztosítaniuk kell, hogy a potenciálisan 
hátrányos helyzetben lévő gyanúsítottak
eredményesen gyakorolhassák jogaikat. Az 
említett hatóságoknak ismerniük kell a 
potenciális kiszolgáltatottságot, és meg 
kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket az 
említett jogok garantálása céljából. Ennek 
minden olyan esetben meg kell történnie, 
amikor a gyanúsított kiskorú vagy olyan 
fogyatékkal él, amely az eljárásban való 
aktív részvételét korlátozza.

Or. en

Indokolás

A módosítás világosabb.

Módosítás 10

Irányelvtervezet
14 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(14a) Ezt az irányelvet a gyakorlati 
tapasztalatok fényében kell majd 
értékelni. Szükség esetén azt az abban 
lefektetett biztosítékok jobb érvényesülése 
érdekében módosítani kell.

Or. en
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Indokolás

A 8. cikk módosításáról szóló 37. módosítás megfelelője.

Módosítás 11

Irányelvtervezet
15 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(15) Az eljárás tisztességének védelme 
megköveteli, hogy a lényeges iratokat 
vagy legalább azok fontosabb részeit 
lefordítsák a gyanúsított vagy vádlott 
számára. A nemzeti joggal összhangban a 
tagállamok hatóságai döntenek arról, 
hogy mely iratokat kell lefordítani. Egyes 
iratokat – például a szabadságelvonással 
járó intézkedést elrendelő határozatot, a 
vádiratot, illetve vádindítványt és az 
ítéletet – minden esetben lefordítandó 
lényeges iratnak kell tekinteni.

(15) Az eljárás tisztességének védelme 
megköveteli azon írásos anyagok 
fordítását, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy a gyanúsított megértse az ügyet és 
gyakorolhassa jogait. Egyes iratokat –
például a szabadságelvonással járó 
intézkedést elrendelő határozatot, a 
vádiratot, illetve vádindítványt, lényeges 
okirati bizonyítékokat, az ítélet, illetve 
őrizetben tartás esetén a fogva tartás 
helyszínén érvényes, a tájékozódásra és 
panasztételre vonatkozó szabályokat
minden esetben lefordítandó lényeges 
iratnak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az új szövegezés biztosítja a tisztességes eljárást, és a fordítási kötelezettség egy adott ügyben 
történő meghatározását az értékelési és fellebbviteli eljárásokra is meghagyja.

Módosítás 12

Irányelvtervezet
16 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(16) Az iratok írásbeli lefordításához való 
jogról történő lemondásnak egyértelműnek 
kell lennie, minimális biztosítékoknak kell 
kísérnie, és fontos közérdekkel nem lehet 
ellentétes.

(16) Az írásbeli anyagok fordításához való 
jogról való lemondás feltétele, hogy a 
gyanúsított előzetesen jogi tanácsot 
kapjon a lemondásról, és tájékoztatást 
arról, hogy a lemondás nem 
visszavonható. A lemondást írásba kell 
foglalni a gyanúsított ügyvédjének 
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jelenlétében és az nem lehet ellentétes
fontos közérdekkel.

Or. en

Indokolás

A gyanúsítottnak nem szabad jogáról lemondani biztosítékok nélkül.

Módosítás 13

Irányelvtervezet
18 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(18) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
hogy ezen irányelv rendelkezéseit –
amennyiben azok megegyeznek az EJEE 
által garantált jogokkal – az EJEE által 
előírt, az Emberi Jogok Európai Bírósága 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatában 
értelmezett rendelkezésekkel összhangban 
hajtsák végre.

(18) Ezen irányelv azon rendelkezéseit, 
amelyek megegyeznek az EJEE vagy a 
Charta által garantált jogokkal, az Emberi 
Jogok Európai Bírósága és az Európai 
Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatában értelmezett 
rendelkezésekkel összhangban kell 
értelmezni és végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Az 1. cikk (2b) új bekezdésének megfelelője. Konzisztenciára van szükség mind az 
EJEE/Strasbourg ítélkezési gyakorlata, mind az EU Charta/Bíróság ítélkezési gyakorlata 
között.

Módosítás 14

Irányelvtervezet
1 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. Ezen irányelv meghatározza a 
büntetőeljárás és az európai 
elfogatóparancs végrehajtására irányuló 
eljárás során igénybe vehető 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogra 
vonatkozó szabályokat.

1. Ezen irányelv meghatározza a 
büntetőeljárás és az európai 
elfogatóparancs szerinti eljárás – a 
tárgyalást megelőző, az ítélethozatali és az 
utolsó fellebbezéssel lezáruló fellebbezési 
szakasz – során igénybe vehető 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogra 



PE439.397v01-00 14/29 PR\807292HU.doc

HU

vonatkozó szabályokat.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a büntetőeljárás minden szakaszában, egészen a fellebbezési lehetőségek 
kimerítéséig az egyének hozzájuthassanak a tolmácsolási és fordítási lehetőségekhez. 

Módosítás 15

Irányelvtervezet
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

1a. A kerethatározat alkalmazásában a 
„gyanúsított” kifejezés a 
bűncselekménnyel kapcsolatban 
gyanúsított, letartóztatott, büntetőeljárás 
alá vont vagy elítélt személyt jelenti 
mindaddig, amíg a büntetőeljárás, 
amelynek során a tolmácsoláshoz és 
fordításhoz való jogot biztosítani kell, 
jogerősen le nem zárul.

Or. en

Indokolás

Az irányelvet a büntetőeljárás összes szakaszában alkalmazni kell, ideértve a tárgyalást 
megelőző, az ítélethozatali és a fellebbezési szakaszt. Ennek megfelelően a „gyanúsított” 
kifejezést pontosítani kell.

Módosítás 16

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

2. E jog minden érintett személyt megillet 
attól az időponttól kezdve, hogy a 
hatáskörrel rendelkező tagállami 
hatóságok a tudomására hozzák, hogy 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják 
vagy vádolják, egészen a büntetőeljárás 

2. E jog minden érintett személyt megillet 
attól az időponttól kezdve, hogy a 
tagállami hatóságok bűncselekmény 
elkövetésének gyanújával kihallgatják 
vagy letartóztatják, illetve más formában 
tudomására hozzák, hogy egy ügyben 



PR\807292HU.doc 15/29 PE439.397v01-00

HU

befejezéséig, azaz annak jogerős 
megállapításáig, hogy a gyanúsított vagy a 
vádlott elkövette-e a bűncselekményt.

gyanúsított, egészen a büntetőeljárás 
lezárultáig, ideértve az ítélethozatali és 
fellebbezési szakaszt, illetve az őrizetben 
tartás során a fogva tartó hatóság és a 
fogva tartott közötti valamennyi hivatalos 
kapcsolatot.

Or. en

Indokolás

A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jognak addig kell érvényesnek lennie, amíg az 
igazságszolgáltatás érdekei ezt megkívánják.

Módosítás 17

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2a. A gyanúsítottat késlekedés nélkül 
tájékoztatni kell az ezen irányelvben 
megállapított jogairól. A tájékoztatásnak 
írásos formában kell történnie. A látási 
vagy olvasási nehézségekkel küzdő 
gyanúsítottakat szóban, általuk értett 
nyelven kell tájékoztatni e jogokról.

Or. en

Indokolás

A gyanúsítottnak tudnia kell, hogy joga van a nyelvi segítség igénybevételéhez, és ezt a 
tájékoztatást írásos formában kell a rendelkezésére bocsátani azért, hogy teljes mértékben 
élhessen jogaival. A látásukban korlátozott személyek esetén külön rendelkezéseket lehet 
hozni.

Módosítás 18

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

2b. Ezen irányelv azon rendelkezéseit, 
amelyek megegyeznek az EJEE vagy a 
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Charta által garantált jogokkal, az 
Emberi Jogok Európai Bírósága és az 
Európai Unió Bírósága vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában értelmezett 
rendelkezésekkel összhangban kell 
értelmezni és végrehajtani. 

Or. en

Indokolás

A (18) preambulumbekezdéshez fűzött módosítás megfelelője. Konzisztenciára van szükség 
mind az EJEE/Strasbourg ítélkezési gyakorlata, mind az EU Charta/Bíróság ítélkezési 
gyakorlata között.

Módosítás 19

Irányelvtervezet
1 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

Ezen irányelvet nem alkalmazandó olyan 
eljárások esetén, amelyek 
büntetőbíróságtól eltérő hatóság által 
kiszabott szankciókat eredményezhetnek, 
feltéve, hogy ezek az eljárások nincsenek 
folyamatban egy büntetőügyekben 
hatáskörrel rendelkező bíróság előtt.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát nem szabad szűkíteni.

Módosítás 20

Irányelvtervezet
2 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az eljárás 
nyelvét nem beszélő, illetve nem értő 
gyanúsított vagy vádlott a büntetőeljárás 
során anyanyelvére vagy egy általa értett 

1. A tagállamok biztosítják, hogy az eljárás 
nyelvét nem beszélő, illetve nem értő 
gyanúsított késedelem nélkül tolmácsolást 
vehessen igénybe, ami ahhoz szükséges, 
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nyelvre tolmácsolást vehessen igénybe a 
tisztességes eljáráshoz való jogának 
védelme érdekében. Tolmácsolást kell 
biztosítani egyebek között a gyanúsított 
vagy vádlott és jogi képviselője közötti 
kommunikációhoz, a nyomozó és az 
igazságügyi hatóságok előtt folyó
büntetőeljárások, így többek között a 
rendőrségi kihallgatás, a bírósági 
tárgyalások és minden szükséges 
közbenső meghallgatás során, de 
tolmácsolást lehet biztosítani egyéb 
helyzetekben is. Ez a rendelkezés nem 
érinti a nemzeti jognak a jogi képviselő 
jelenlétére vonatkozó szabályait a 
büntetőeljárás egyes szakaszaiban.

hogy megérthesse az ellene folyó eljárást, 
gyakorolhassa jogait, illetve biztosítható 
legyen az eljárás tisztességessége. 
Tolmácsolást kell biztosítani a gyanúsított 
és ügyvédje közötti kommunikációhoz az 
egész eljárás során. Tolmácsolást kell 
továbbá biztosítani őrizetben tartás esetén 
is a fogva tartott és a fogva tartó hatóság 
közötti hivatalos kommunikációhoz.

Or. en

Indokolás

Az eljárás tisztességességének garantálásához a tolmácsoláshoz való jognak elegendően 
szélesnek kell lennie.

Módosítás 21

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
halláskárosodásban szenvedő személyek 
tolmácsolási segítségben részesüljenek, 
amennyiben ez az adott személy számára 
megfelelő.

2. A tolmácsoláshoz való jog a testi vagy 
szellemi fogyatékossággal rendelkező 
személyeknek történő nyelvi 
segítségnyújtásra is kiterjed.

Or. en

Indokolás

A tolmácsoláshoz való jognak a hallássérülteknek nyújtott segítségen túl kell mutatnia. 
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Módosítás 22

Irányelvtervezet
2 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő módon ellenőrizzék, többek 
között megkérdezve a gyanúsítottat vagy 
vádlottat, hogy érti és beszéli-e a 
büntetőeljárás nyelvét, és igényli-e tolmács 
segítségét.

3. A tagállamok biztosítják annak 
ellenőrzését, hogy a gyanúsított megérti és 
beszéli-e a büntetőeljárás nyelvét, és 
igényli-e tolmács segítségét.

Or. en

Indokolás

Szükség van egy, a gyanúsított igényeit felmérő eljárásra.

Módosítás 23

Irányelvtervezet
2 cikk – 4 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

4. A tagállamok az eljárás valamely 
szakaszában a nemzeti joggal 
összhangban felülvizsgálati lehetőséget 
biztosítanak a tolmácsolás 
szükségtelenségét kijelentő 
megállapítással szemben. Ez a 
felülvizsgálat nem kötelezi a tagállamokat 
arra, hogy olyan külön mechanizmusról 
gondoskodjanak, amelyben a 
felülvizsgálat alapját kizárólag a fentiek 
megtámadása képezi.

4. A tagállamok igazságszolgáltatási 
hatósági jogorvoslathoz való jogot 
biztosítanak a tolmácsolás 
szükségtelenségét megállapító 
határozattal szemben, és lehetőséget 
biztosítanak panasz beterjesztésére, illetve 
másik tolmács igénybevételére.

Or. en

Indokolás

Az igazságszolgáltatás érdekében a felülvizsgálati lehetőség helyett a fellebbezéshez való 
jogot kell rögzíteni, illetve azt, hogy a fellebbezés benyújtása egy igazságszolgáltatási 
hatósághoz történik. Biztosítani kell továbbá panasz benyújtásának lehetőségét.
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Módosítás 24

Irányelvtervezet
2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

5a. Amennyiben tolmács személyes 
jelenléte semmiképpen sem lehetséges –
például amikor nagyon rövid idő alatt kell 
rendelkezésre állni –, igénybe lehet venni 
olyan technikai eszközöket, mint a 
videokonferencia és a telefonos vagy 
internetes kapcsolat, amennyiben ez nem 
eredményezi a tisztességes eljáráshoz való 
jog sérülését. A bírósági eljárás során 
ezzel a lehetőséggel nem lehet élni.

Or. en

Indokolás

A technikai eszközök használata csak akkor engedélyezett, ha tolmács személyes jelenléte 
lehetetlen, például sürgős helyzetekben, illetve akkor, ha ritka nyelvből vagy dialektusból kell 
tolmácsolni. A tisztességes eljáráshoz való jog nem sérülhet.

Módosítás 25

Irányelvtervezet
3 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az eljárás 
nyelvét nem értő gyanúsított vagy vádlott 
számára a büntetőeljárás során 
gondoskodjanak a tisztességes eljáráshoz 
való jogának védelme szempontjából 
lényeges iratoknak vagy legalább azok 
fontosabb részeinek fordításáról az 
anyanyelvén vagy egy általa értett 
nyelven, feltéve, hogy az érintett 
személynek a nemzeti jog értelmében 
hozzáférési joga van a vonatkozó 
iratokhoz.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az eljárás 
nyelvét nem beszélő, illetve nem értő 
gyanúsított, annak érdekében, hogy 
megérthesse az ellene folyó eljárást, 
gyakorolhassa jogait, illetve biztosítható 
legyen az eljárás tisztességessége,
haladéktalanul megkapja minden 
szükséges írásos anyag fordítását.

Or. en
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Indokolás

A megfelelő védelem kidolgozása érdekében a gyanúsítottnak az eljárás kezdetétől fogva 
értenie kell az iratok tartalmát.

Módosítás 26

Irányelvtervezet
3 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

2. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 
határoznak arról, hogy az (1) bekezdés 
értelmében mely iratok minősülnek 
fordítást igénylő lényeges iratnak. 
Egészében vagy fontosabb részeiben 
lefordítandó lényeges iratnak tekintendő 
legalább a szabadságelvonással járó 
intézkedést elrendelő határozat vagy 
ennek megfelelő határozatok, a 
vádirat/vádindítvány és az ítélet, 
amennyiben vannak ilyen iratok.

2. Legalább a szabadságelvonással járó 
intézkedést elrendelő határozatot, a 
vádiratot, illetve vádindítványt, a lényeges 
okirati bizonyítékokat, az ítéletet, illetve 
őrizetben tartás esetén a fogva tartás 
helyszínén érvényes, a tájékozódásra és 
panasztételre vonatkozó szabályokat
lefordítandó lényeges iratnak kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

Néhány dokumentumot egy nem kimerítő, a védelem jogához szükséges írásos anyagokat 
felsoroló listában külön is meg kell említeni.

Módosítás 27

Irányelvtervezet
3 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

3. A gyanúsított vagy vádlott, illetve annak 
jogi képviselője indokolással ellátott 
kérelmet nyújthat be olyan további iratok 
lefordítása iránt, amelyek szükségesek a 
védekezési jog tényleges gyakorlásához.

3. A gyanúsított vagy ügyvédje
indokolással ellátott kérelmet nyújthat be 
további iratok lefordítása iránt.

Or. en
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Módosítás 28

Irányelvtervezet
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

3a. Jóval a tárgyalás kezdete előtt a 
vádlott rendelkezésére kell bocsátani a 
vádemeléshez szükséges bizonyítékok 
tartalomjegyzékkel és referenciákkal 
ellátott összefoglalójának fordítását annak 
érdekében, hogy a vádlott ügyvédjével 
közösen eldönthesse, hogy hivatalos 
kérelmet nyújt-e be az összefoglalóban 
található vádemelési bizonyítékok 
bármelyikének fordítására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Ez megerősítené a lényeges anyagok fordításához való jog gyakorlati végrehajtását.

Módosítás 29

Irányelvtervezet
3 cikk – 4 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

4. A tagállamok az eljárás valamely 
szakaszában a nemzeti joggal 
összhangban felülvizsgálati lehetőséget 
biztosítanak, ha nem biztosított a (2) és (3) 
bekezdésben említett irat fordítása. Ez a 
felülvizsgálat nem kötelezi a tagállamokat 
arra, hogy olyan külön mechanizmusról 
gondoskodjanak, amelyben a 
felülvizsgálat alapját kizárólag a fentiek 
megtámadása képezi.

4. A tagállamok igazságszolgáltatási 
hatósági jogorvoslathoz való jogot 
biztosítanak az (1), (2), (3) és (3a) 
bekezdésben említett bármely irat 
fordítását elutasító határozattal szemben, 
és lehetőséget biztosítanak panasz 
beterjesztésére.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálati lehetőség helyett a fellebbezéshez való jogot kell rögzíteni, illetve azt, hogy a 
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fellebbezés benyújtása egy igazságszolgáltatási hatósághoz történik. A megfellebbezhető 
elutasító határozatok körét bővíteni kell és biztosítani kell a lehetőséget panasz benyújtására.

Módosítás 30

Irányelvtervezet
3 cikk – 6 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

6. Feltéve, hogy nem befolyásolja az 
eljárás tisztességességét, az írásbeli fordítás 
helyett adott esetben megfelelő lehet az e 
cikkben említett iratok szóbeli fordítása 
vagy szóbeli összefoglalása.

6. Feltéve, hogy nem befolyásolja az 
eljárás tisztességességét, kivételesen és a 3. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
fellebbezési eljárás lehetősége mellett az 
írásbeli fordítás helyett megfelelő lehet az 
e cikkben említett írásos anyagok szóbeli 
fordítása vagy szóbeli összefoglalása, azzal 
a feltétellel, hogy mindez a gyanúsított 
ügyvédjének jelenlétében történik, és a 
szóbeli fordításról vagy összefoglalóról 
teljes és megőrzendő jegyzőkönyv készül.

Or. en

Indokolás

Szóbeli összefoglaló vagy fordítás csak kivételes esetben alkalmazható a megfelelő garanciák 
és a fellebbezés lehetőségének biztosítása mellett.

Módosítás 31

Irányelvtervezet
3 cikk – 7 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

7. Az a személy, aki e cikk alapján 
rendelkezik az iratok fordításához való 
joggal, bármikor lemondhat erről a jogról.

7. Az a gyanúsított, aki e cikk alapján 
rendelkezik az írásos anyagok fordításához 
való joggal, bármikor lemondhat erről a 
jogról, de csak akkor, ha a gyanúsított 
előzetesen jogi tanácsot kap a 
lemondásról, és tájékoztatást arról, hogy a 
lemondás nem visszavonható. A 
lemondást írásba kell foglalni a 
gyanúsított ügyvédjének jelenlétében és 
nem lehet ellentétes fontos közérdekkel.
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Or. en

Indokolás

A gyanúsítottnak nem szabad jogáról lemondani biztosítékok nélkül.

Módosítás 32

Irányelvtervezet
5 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

A tagállamok konkrét intézkedéseket 
hoznak annak biztosítása érdekében, hogy 
a tolmácsolás és a fordítás megfelelő
minőségű legyen ahhoz, hogy a gyanúsított 
vagy a vádlott, illetve az a személy, akivel 
szemben európai elfogatóparancsot 
hajtanak végre, maradéktalanul 
gyakorolhassa a jogait.

1. A tagállamok konkrét intézkedéseket 
hoznak annak biztosítása érdekében, hogy 
a tolmácsolás és a fordítás kiváló minőségű 
legyen ahhoz, hogy a gyanúsított, illetve az 
a személy, akivel szemben európai 
elfogatóparancsra irányuló kérelem szól, 
maradéktalanul gyakorolhassa a jogait.

Or. en

Indokolás

A jogok teljeskörű gyakorlásának biztosításához elengedhetetlen a nyelvi szolgáltatások 
kiváló minősége. 

Módosítás 33

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

1a. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a bírák, ügyészek, ügyvédek, illetve a 
rendőri és az érintett bírósági személyzet 
megkapja azt a képzést, amely ahhoz 
szükséges, hogy fel tudják mérni a 
gyanúsított ahhoz szükséges nyelvi 
szükségleteit, hogy megértse az eljárást, 
valamint ahhoz, hogy megítélhessék a 
tolmácsolás és a fordítás minőségét.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek tartalmaznia kellene egy képzésre vonatkozó rendelkezést. Ez a (12a) (új) 
preambulumbekezdés megfelelője. A szövegezés elismeri, hogy a képzés a szakmai 
testületeknek nyújtható. 

Módosítás 34

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

1b. A tolmácsolás és fordítás magas 
színvonalának, valamint az ahhoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében a 
tagállamok létrehozzák a jogi 
szakterületen jártas fordítók és tolmácsok 
képzési, kvalifikációs és akkreditációs 
rendszerét, illetve a független, képesített 
fordítók és tolmácsok nemzeti 
nyilvántartását, és azt a jogi képviselők és 
az illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátják, akár határokon átnyúló módon 
is.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak szakfordítók és -tolmácsok, valamint egy képzési, kvalifikációs és nyilvántartási 
rendszer.

Módosítás 35

Irányelvtervezet
5 a cikk (új) 

A kezdeményezés szövege Módosítás

5a. cikk
Határidők

Az eljárási határidőknek figyelembe kell 
venniük a tolmácsoláshoz és a fordításhoz 
szükséges időt.
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Or. en

Indokolás

Amennyiben az eljárási határidők nem veszik figyelembe a fordítási és tolmácsolási 
követelményeket, az eljárás tisztességessége veszélybe kerül.

Módosítás 36

Irányelvtervezet
5 b cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

5b. cikk
Rögzítés

A tagállamok biztosítják, hogy 
tolmácsolással, vagy a 3. cikk (6) 
bekezdésének megfelelően az írásos 
anyagok szóbeli fordításával, illetve 
összefoglalójával folyó rendőri vagy 
ügyészi kihallgatás során, és a 3. cikk (7) 
bekezdésének megfelelően a jogokról való 
lemondás esetén hangfelvétel készüljön, 
amelyhez vita esetén bármely fél 
hozzáférhet.

Or. en

Indokolás

Fellebbezés vagy vita esetén életbevágóan fontos, hogy a tolmácsolás, illetve a szóbeli 
fordítás minőségét és megbízhatóságát, valamint a lemondás szilárd alapját hangfelvétel 
segítségével ellenőrizni lehessen.

Módosítás 37

Irányelvtervezet
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

A tagállamok meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb …*-ig megfeleljenek.

A tagállamok meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb …*-ig megfeleljenek.
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____________________

*HL: Ezen irányelvnek a Hivatalos Lapban való 
kihirdetését követő 30 hónappal.

____________________

*HL: Az ezen irányelv hatálybalépését három évvel 
követő időpont megadása.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelvek átültetésének normális menetrendje.

Módosítás 38

Irányelvtervezet
8. cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

A Bizottság …-ig* jelentést nyújt be –
szükség esetén jogalkotási javaslatok 
kíséretében – az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy ezen irányelvnek megfeleljenek.

A Bizottság …-ig* jelentést nyújt be –
szükség esetén jogalkotási javaslatok 
kíséretében – az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy ezen irányelvnek megfeleljenek és az 
abban lefektetett biztosítékok jobb 
érvényesülése érdekében.

____________________

*HL: Ezen irányelvnek a Hivatalos Lapban való 
kihirdetését követő 30 hónappal.

____________________

*HL: Az ezen irányelv hatálybalépését három évvel 
követő időpont megadása.

Or. en
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INDOKOLÁS

2004-ben a Bizottság az Európai Unió területén a büntetőeljárások során alkalmazott eljárási 
jogokról szóló tanácsi irányelvre (COM(2004)0348 irányuló javaslatot nyújtott be, amely 
viszonylag széles körben tárgyalja az eljárásjogokat. A Parlament határozottan támogatta a 
javaslatot, és egyetértett a Bizottsággal abban, hogy a tagállamok közötti igazságügyi 
együttműködést illetően a bizalmat jelentősen erősítené a nyomozások és igazságszolgáltatási 
eljárások során az egyént megillető jogok összehangolása.

A Tanácsban folytatott tárgyalások azonban 2007-ben megszakadtak, mivel a tagállamok nem 
tudtak megegyezni. 2009 második felében a svéd elnökség egy átfogó „útiterv” (HL C 295, 
2009.12.4., 1. o.) keretében újabb erőfeszítést tett a büntetőeljárások gyanúsítottjai és 
vádlottjai eljárási jogainak megerősítésére, amelyben egyetlen átfogó intézkedés helyett egy 
fokozatos megközelítést vázolt fel. 

Az Európai Tanács üdvözölte az Útiterv Tanács általi elfogadását, amelynek 5 intézkedése 
már a 2004-es javaslatban is szerepelt: a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog; a jogokról és 
a vádakról szóló tájékoztatáshoz való jog (a jogok felsorolása); a jogi tanácshoz és a jogi 
segítséghez való jog; a konzuli hatóságokkal, illetve harmadik felekkel (pl. munkáltatóval, 
családdal) való kommunikációhoz való jog; és a kiszolgáltatott vádlottakat megillető külön 
segítségnyújtás és garanciák. Ezen kívül készülőben van egy, a tárgyalás előtti fogva tartásról 
szóló zöld könyv is.

A stockholmi programban az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy a gyors végrehajtás 
érdekében terjessze elő az Útitervben felvázolt javaslatokat, vizsgálja tovább a 
büntetőeljárások vádlottjai és gyanúsítottjai eljárási jogainak minimális elemeit, és mérje fel, 
hogy szükség van-e pl. az ártatlanság vélelme elvének kezelésére, illetve támogassa a jobb 
együttműködést ezen a területen. 

2009 júliusában a Bizottság az Útiterv első lépéseként javaslatot tett egy bizottsági 
kerethatározatra (COM(2009)338), amely kizárólag a büntetőeljárások során igénybe vehető 
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szólt. Megtörtént a konzultáció az Európai 
Parlamenttel, és a mostani előadó jelentéstervezetet készített (2009/0101 – PR/793491 – PE 
430.359v01-00), azonban a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése miatt ez ügyben nem történt 
előrelépés. A demokratikus elkötelezettség irányában szégyenteljesen minimalista hozzáállást 
mutatva az Európai Parlamenttel sem az útitervről, sem pedig a tolmácsoláshoz és fordításhoz 
való jogról szóló irányelv gyakorlati végrehajtását illető állásfoglalásról nem konzultáltak.

Gyakorlati okokból 2009 decemberében a Bizottság nem volt abban a helyzetben, hogy korai 
javaslatot tegyen egy, a nyelvi jogokkal foglalkozó irányelvre vonatkozóan, ezért ezt a 
tagállamok egy csoportja tette meg (PE-CONS 1/10), és e javaslat tartalma tükrözte az akkori 
egyhangúság követelménye szerint a 27 kormány között 2009 októberében létrejött 
megállapodást.

Az előadó álláspontja

A büntető- és igazságügyi együttműködés az Unióban egyenlőtlenül fejlődik. Az ügyészség és 
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a bűnüldözés igényei előtérbe kerültek a vádlottak jogaival szemben és az általuk esetleg 
kevéssé értett jogrendszer jogi eljárásainak kitett személyek esetén a szilárd eljárási 
biztosítékok hiánya olyan joghézag, amelyet meg kell szüntetni.

Így az eljárási jogokkal kapcsolatos új impulzus örömteli, és bár a fokozatos megközelítés 
nem éppen a legjobb, még mindig jobb mint a semmi, ezért mindenképpen fenn kell tartani a 
jelenlegi lendületet. Az Útiterv végrehajtását követően késlekedés nélkül bizalomépítő és a 
jogérvényesülést segítő intézkedéseket kell bevezetni: a külföldi vádlottak óvadék ellenében 
történő szabadlábra helyezéshez való egyenlő joga sürgős prioritás.  Az Útiterv összes 
javaslatát szoros egymásutánban kellene beterjeszteni, mivel az eljárási jogok szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz. A megfelelő színvonalú tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez 
való jogot például alááshatja a jogok hiányos ismerete, vagy az azonnali vagy díjmentes jogi 
tanácsadás hiánya. Az irányelv alkalmazásából következően a tagállamokra nehezedő 
esetleges többletköltségek a méltányos ítéletek biztosításából és az igazságszolgáltatási 
tévedések elkerüléséből fognak származni, de a költségeket ellentételezi majd a költséges 
fellebbezések és elhúzódó eljárások csökkenő száma. Az irányelv kísérőjeként elfogadott 
bármilyen, a bevált gyakorlatokról szóló állásfoglalásnak tartalmaznia kell olyan gyakorlati 
intézkedéseket, amelyek megerősítik az irányelvben meghatározott jogok végrehajtását. 

Az emberi jogok európai egyezményében lefektetett követelményeknek kell képezniük azon 
kölcsönös bizalom az alapját, amelyen az igazságszolgáltatási ügyekben való kölcsönös uniós 
elismerés nyugszik, és ezek azok a minimumkövetelmények, amelyeket minden uniós 
tagállamnak be kell tartania. Az irányelvben említett jogok az egyezmény 5. (a szabadsághoz 
és biztonsághoz való jog) és 6. (a tisztességes tárgyaláshoz való jog) cikkén alapszanak. Bár 
vannak olyan helyzetek, amikor az 5. cikk alkalmazható, de az EU-s jogi eszköz nem (pl. 
elmebetegek őrizetbe vétele), mégis helyénvaló utálni rá. Az 5. cikk arról rendelkezik, hogy 
szabadságától senkit sem lehet megfosztani, „kivéve a törvényben meghatározott eljárás 
útján”; ezért hatálya a tárgyalótermen túlmutat; ezt tükrözi ennek az irányelvnek a tárgyalás 
előtti kihallgatásokra történő alkalmazása is.

Mivel az EU célja a közös szabályokon és folyamatos együttműködésen alapuló egységes 
igazságügyi térség létrehozása, az irányelvnek és az azt követő intézkedéseknek az emberi 
jogok európai egyezményén és egyúttal az EU Alapjogi Chartára építkezve kell alapulnia, 
annak érdekében, hogy az EU magasabb szintű jogvédelmi biztosítékokat nyújthasson a 
gyanúsítottak és vádlottak részére. 

Ez a jelentés a tagállami javaslatot több szempontból is módosítja, közöttük: 

- az Európai Unió Alapjogi Chartájára és az EJEE-re történő hivatkozás;
- a jogok alkalmazandósága a nem csak a kihallgatással vagy letartóztatással kezdődik, hanem 
a gyanú közlésével anélkül, hogy a hatóságok tájékoztatják a gyanúsítottat jogairól;
- a jogok kiterjesztése oly módon, hogy lefedjék az eljárás valamennyi szakaszát, így az 
ítéletet, a fellebbezést és a fogva tartást egészen a büntetőeljárás lezárásáig;
- annak kikötése, hogy a gyanúsítottal írásban kell közölni jogait,
- a nyelvi készségekkel nem rendelkező személyeknek nyújtott segítség kiterjesztése a fizikai 
vagy szellemi fogyatékkal élőkre;
- tolmácsolás biztosítása a gyanúsított-ügyvéd kommunikációban és a jogi tanács fordítása;
- az ügy írásos anyagainak fordítása kiterjed az összes alapvető dokumentumra; 
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- jogorvoslati lehetőség az igazságszolgáltatási hatóságoknál, és lehetőség biztosítása panasz 
benyújtására,
- a fordítók és tolmácsok képzésére, kvalifikációjára és nyilvántartására vonatkozó 
rendelkezés hozzáadása; 
- további garanciák nyújtása: a felvételekkel, a megfelelő idővel és eszközökkel, valamint a 
tolmácsoláshoz és a fordításhoz szükséges időt figyelembe vevő eljárási határidőkkel 
kapcsolatban.


