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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisių į vertimo žodžiu ir raštu 
paslaugas baudžiamajame procese projekto
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į grupės valstybių narių iniciatyvą (00001/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalies antros 
pastraipos b punktą ir 289 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Taryba perdavė iniciatyvą 
Parlamentui (C7-0005/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis,

– atsižvelgdamas į [pagrįstas nuomones, kurias nacionaliniai parlamentai atsiuntė
Parlamento pirmininkui,/pagrįstą nuomonę, kurią nacionalinis parlamentas atsiuntė 
Parlamento pirmininkui,] dėl to, ar iniciatyva atitinka subsidiarumo principą,

– atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM)[...]),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 44 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.

Pakeitimas 1

Direktyvos projektas
1 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą 
puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę. Pagal 1999 m. spalio 
15–16 d. Tamperės Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, ypač jų 33 punktą, 
abipusio pripažinimo principas turėtų tapti
teisminio bendradarbiavimo Europos 
Sąjungoje tiek civilinėse, tiek 

1. Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą 
puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę. Pagal 1999 m. spalio 
15–16 d. Tamperėje posėdžiavusios 
Europos Vadovų Tarybos išvadas, ypač jų 
33 punktą, būtinas teisės aktų derinimas 
palengvintų bendradarbiavimą ir sudarytų 
sąlygas, kad abipusio pripažinimo 
principas taptų teisminio 
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baudžiamosiose bylose kertiniu akmeniu. bendradarbiavimo Europos Sąjungoje tiek 
civilinėse, tiek baudžiamosiose bylose 
kertiniu akmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamos Tamperės susitikimo išvados.

Pakeitimas 2

Direktyvos projektas
5 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

5) Nors visos valstybės narės yra Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos (EŽTK) šalys, 
patirtis rodo, kad tai ne visada savaime 
suteikia pakankamai pasitikėjimo kitų 
valstybių narių baudžiamojo teisingumo 
sistemomis.

5) Baudžiamosiose bylose priimtų 
sprendimų abipusis pripažinimas reiškia, 
kad valstybės narės pasitiki viena kitos 
baudžiamosios teisės sistemomis. Todėl 
būtina stiprinti savitarpio pasitikėjimą. 
Norint įtvirtinti pasitikėjimą reikia, kad 
būtų laikomasi mažiausių Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje (EŽTK) nustatytų 
standartų, ypač užtikrinant nuoseklesnį 
EŽTK 5 ir 6 straipsniuose įtvirtintų teisių 
ir apsaugos priemonių įgyvendinimą. Taip 
pat reikia, kad remiantis šia direktyva ir 
kitomis priemonėmis, tie standartai būtų 
toliau plėtojami Europos Sąjungoje, be 
kita ko, atsižvelgiant ir į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją 
(toliau – Chartija). Įgyvendindamos šią 
direktyvą valstybės narės jokiu būdu 
neturėtų taikyti žemesnių standartų, nei 
nustatytieji EŽTK ir Chartijoje, remiantis 
europinių teismų praktika.

Or. en

Pagrindimas

Norint įtvirtinti savitarpio pasitikėjimą, ši direktyva turėtų padėti gerinti EŽTK standartų 
laikymąsi, juos plėtoti ir taip sukurti „papildomą ES vertę“, atsižvelgiant į Pagrindinių teisių 
chartiją. 
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Pakeitimas 3

Direktyvos projektas
8 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

8) Asmenų, kurie nesupranta procese 
vartojamos kalbos, teisės gauti vertimo 
žodžiu ir raštu paslaugas yra nustatytos 
EŽTK 6 straipsnyje, kaip išsamiai 
išaiškinta Europos žmogaus teisių teismo 
praktikoje. Šios direktyvos nuostatomis 
sudaromos palankesnės sąlygos taikyti tas 
teises praktikoje. Šiuo tikslu šia direktyva 
siekiama užtikrinti įtariamojo ar 
kaltinamojo teises į vertimo žodžiu ir raštu 
paslaugas baudžiamajame procese, kad 
būtų apsaugotos to asmens teisės į 
teisingą bylos nagrinėjimą.

8) Pagarba teisėms į teisingą bylos 
nagrinėjimą ir gynybą įtvirtinta Chartijos 
47 ir 48 straipsniuose. Asmenų, kurie 
nesupranta procese vartojamos kalbos, 
teisės gauti, be kita ko, vertimo žodžiu ir 
raštu paslaugas yra nustatytos EŽTK 5 ir 6 
straipsniuose, kaip išaiškinta Europos 
žmogaus teisių teismo praktikoje. Šios 
direktyvos nuostatomis sudaromos 
palankesnės sąlygos praktiškai taikyti tas 
teises baudžiamajame procese, įskaitant 
ikiteisminį tyrimą, nuosprendžio 
priėmimą ir apeliacinių skundų pateikimo 
etapus iki galutinio sprendimo 
nagrinėjamoje byloje.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga remtis atitinkamomis ES chartijos, taip pat EŽTK, nuostatomis ir nurodyti, ką 
apima „baudžiamasis procesas“.

Pakeitimas 4

Direktyvos projektas
10 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

10) Šios direktyvos nuostatomis turėtų būti 
užtikrinta, kad įtariamojo ar kaltinamojo, 
kuris nekalba procese vartojama kalba ar 
jos nesupranta, teisės suprasti jam 
pareikštus įtarimus ar kaltinimus ir 
procesą tam, kad jis galėtų naudotis savo 
teisėmis, būtų apsaugotos suteikiant 
nemokamą ir tinkamą kalbinę pagalbą.
Įtariamasis ar kaltinamasis turėtų turėti 

10) Šios direktyvos nuostatomis turėtų būti 
užtikrinta, kad įtariamojo, kuris nekalba 
proceso kalba ir jos nesupranta, teisės 
suprasti jam pareikštus kaltinimus ir 
procesą siekiant įgyvendinti savo teises yra 
apsaugoma suteikiant nemokamą ir 
tinkamą aukštos kokybės kalbinę pagalbą, 
pakankamai laiko ir išteklių, kad būtų 
užtikrintas teisingas teismo procesas.
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galimybę, inter alia, savo advokatui 
paaiškinti savo įvykių versiją, nurodyti 
pareiškimus, su kuriais jis nesutinka, ir 
supažindinti savo advokatą su visais 
faktais, kurie turėtų būti panaudoti jo 
gynybai. Primenama, kad šios direktyvos 
nuostatomis nustatomos minimalios 
taisyklės. Valstybės narės gali suteikti 
daugiau teisių, nei nustatyta šioje 
direktyvoje, siekdamos užtikrinti 
aukštesnio lygio apsaugą ir tais atvejais, 
kurie nėra konkrečiai numatyti šioje 
direktyvoje. Apsaugos lygis niekada 
neturėtų būti žemesnis nei numatyta pagal 
EŽTK nustatytus standartus, kaip 
išaiškinta Europos žmogaus teisių teismo 
praktikoje.

Ši pagalba turėtų apimti įtariamojo ir jo 
advokato bendravimą ir reikalingą 
rašytinę medžiagą, siekiant užtikrinti, kad 
įtariamasis galėtų suprasti jam iškeltą 
bylą ir naudotis savo teisėmis, ir kad būtų 
užtikrintas teisingas teismo procesas. Ši 
pagalba taip pat turėtų apimti, jei 
tikslinga, sulaikymo taisykles, įskaitant 
informacijos gavimo ir skundų teikimo 
tvarką, ir oficialų sulaikymo institucijų ir 
įtariamojo bendravimą. Valstybės narės 
gali suteikti daugiau teisių, nei nustatyta 
šioje direktyvoje, siekdamos užtikrinti 
aukštesnio lygio apsaugą ir tais atvejais, 
kurie nėra konkrečiai numatyti šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka straipsnių, įskaitant 1 straipsnį, pakeitimus.

Pakeitimas 5

Direktyvos projektas
11 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

11) Valstybės narės neturėtų būti 
įpareigotos užtikrinti vertimą žodžiu 
įtariamajam ar kaltinamajam palaikant 
ryšius su savo advokatu, jeigu jie gali 
veiksmingai bendrauti ta pačia kalba. 
Valstybės narės taip pat neturėtų būti 
įpareigotos užtikrinti vertimą žodžiu 
palaikant tokius ryšius, kai teisė į vertimo 
žodžiu paslaugas aiškiai naudojama 
kitiems tikslams nei teisių į teisingą bylos 
nagrinėjimą užtikrinimui atitinkamame 
procese.

11) Šios direktyvos nuostatas reikėtų kuo 
greičiau įtvirtinti visapusiška teisine 
procesinių apsaugos priemonių sistema, į 
kurią reikėtų įtraukti: tinkamą pagarbą 
nekaltumo prezumpcijos principui;  teisę į 
vienodą požiūrį, kai sprendžiama dėl 
paleidimo už užstatą; teisę į advokato 
konsultaciją ir, prireikus, nemokamą 
teisinę pagalbą; teisę gauti informaciją 
apie teises (raštą, kuriame nurodytos 
teisės); teisę pateikti įrodymus; 
pažeidžiamų įtariamųjų teisę į specialią 
pagalbą; nepilnamečių įtariamųjų 
apsaugą; teisę susisiekti su konsulinėmis 
įstaigomis ir trečiosiomis šalimis; 
mažiausius sulaikymo standartus ir 
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prieinamas teisių gynimo priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiu atveju teisė į kalbines paslaugas bus nustatoma ir jai bus taikoma apeliacinių 
skundų tvarka pagal šioje direktyvoje nustatytą tvarką. Direktyva dėl teisių į vertimą žodžiu ir 
raštu – tai tik pirma pasirinkto laipsniško metodo teisinė priemonė. Po jos reikia skubiai 
priimti kitas priemones dėl pagrindinių procesinių teisių.

Pakeitimas 6

Direktyvos projektas
12 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

12) Turėtų būti numatyta galimybė 
laikantis nacionalinės teisės peržiūrėti
išvadą, kad nereikia teikti vertimo žodžiu 
ar raštu paslaugų. Tokia peržiūra galėtų 
būti vykdoma, pavyzdžiui, taikant 
specialią skundų procedūrą arba taikant 
įprastą apeliacinę procedūrą dėl 
sprendimų dėl bylos esmės.

12) Turėtų būti numatyta galimybė pateikti 
apeliacinį skundą dėl išvados, kad nereikia 
teikti vertimo žodžiu ar raštu paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Teisė į apeliacinį skundą suteikia didesnę apsaugą nei „galimybė peržiūrėti išvadą“. 

Pakeitimas 7

Direktyvos projektas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

12a) Valstybės narės užtikrina, kad 
teisėjams, prokurorams, advokatams, 
policininkams ir atitinkamiems teismo 
darbuotojams būtų teikiamas mokymas 
siekiant, kad jie galėtų įvertinti įtariamojo 
kalbinius poreikius, užtikrinti, kad jis 
gebėtų suprasti bylos nagrinėjimą, ir 
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įvertinti vertimo žodžiu ir raštu kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvą reikėtų įtraukti nuostatą dėl mokymo. Ši nauja konstatuojamoji dalis atitinka 
naują 5  straipsnio 2 dalį. Šia formuluote pripažįstama, kad mokymą gali teikti ir profesinės 
organizacijos. 

Pakeitimas 8

Direktyvos projektas
13 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

13) Tinkama pagalba taip pat turėtų būti 
suteikiama įtariamiesiems ar 
kaltinamiesiems, turintiems klausos arba 
kalbos sutrikimų.

13) Tinkama pagalba taip pat turėtų būti 
suteikiama įtariamiesiems, turintiems 
veiksmingai bendrauti trukdančią fizinę 
arba protinę negalią, pvz., klausos arba 
kalbos sutrikimų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 2 straipsnio 5 dalies pakeitimą dėl pagalbos asmenims su fizine arba 
protine negalia.

Pakeitimas 9

Direktyvos projektas
14 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

14) Pareiga rūpintis įtariamaisiais ar 
kaltinamaisiais, kurių padėtis yra 
potencialiai nepalanki, ypač dėl to, kad jie 
turi fizinių sutrikimų, turinčių įtakos jų 
gebėjimui veiksmingai bendrauti, 
prisideda prie tinkamo teisingumo 
vykdymo. Todėl prokuratūra, teisėsaugos 
bei teisminės institucijos turėtų užtikrinti, 
kad šie asmenys galėtų veiksmingai 
pasinaudoti šioje direktyvoje numatytomis

14) Pareiga rūpintis įtariamaisiais, 
negalinčiais suprasti arba sekti proceso 
eigos, prisideda prie tinkamo teisingumo 
vykdymo. Todėl prokuratūra, teisėsaugos 
bei teisminės institucijos turėtų užtikrinti, 
kad įtariamieji, kurių padėtis yra 
potencialiai nepalanki, galėtų veiksmingai 
pasinaudoti savo teisėmis. Šios institucijos 
turėtų žinoti apie galimą pažeidžiamumą
ir imtis tinkamų veiksmų šioms teisėms 
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teisėmis, pavyzdžiui, skirdamos dėmesį
galimam pažeidžiamumui, turinčiam 
įtakos jų gebėjimui suprasti procesą bei 
susikalbėti, ir imdamosi tinkamų veiksmų 
šioms teisėms užtikrinti.

užtikrinti. Taip turėtų būti visais atvejais, 
kai įtariamasis yra nepilnametis arba turi 
negalią, trukdančią jam aktyviai dalyvauti 
procese.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas yra aiškesnis.

Pakeitimas 10

Direktyvos projektas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

14a) Šią direktyvą reikėtų vertinti 
atsižvelgiant į sukauptą praktinę patirtį. 
Jei tikslinga, ją reikėtų iš dalies pakeisti 
siekiant patobulinti joje numatytas 
apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 8 straipsnio pakeitimą Nr. 39.

Pakeitimas 11

Direktyvos projektas
15 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

15) Būtina sąlyga siekiant užtikrinti 
proceso teisingumą – esminiai dokumentai 
ar bent svarbios tokių dokumentų dalys 
turėtų būti išversti įtariamojo ar 
kaltinamojo naudai. Valstybių narių 
institucijos, laikydamosi nacionalinės 
teisės, turi pačios nuspręsti, kurie 
dokumentai turėtų būti išversti. Kai kurie 
dokumentai visada turėtų būti laikomi 

15) Būtina sąlyga siekiant užtikrinti 
proceso teisingumą – rašytinė medžiaga, 
reikalinga tam, kad įtariamasis galėtų 
suprasti jam iškeltą bylą ir naudotis savo 
teisėmis, turėtų būti išversta. Kai kurie 
dokumentai, pavyzdžiui, sprendimai 
apriboti asmens laisvę, kaltinimai ar 
kaltinamasis aktas, pagrindiniai 
dokumentiniai įrodymai, visi sprendimai, 
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esminiais dokumentais, kurie turėtų būti 
išversti, pavyzdžiui, sprendimas, kuriuo 
asmeniui atimama laisvė, kaltinimas arba 
kaltinamasis aktas ir teismo sprendimai.

rašytinė teisinė įtariamojo advokato 
pagalba ir, jei tikslinga, sulaikymo 
taisyklės, įskaitant informacijos gavimo ir 
skundų teikimo tvarką, visada turėtų būti 
laikomi reikalinga rašytine medžiaga, kuri
turėtų būti išversta.

Or. en

Pagrindimas

Peržiūrėta formuluote geriau užtikrinamas teisingas teismo procesas ir paliekama laisvė 
nustatyti pareigos teikti vertimo raštu paslaugas taikymo sritį kiekvienu konkrečiu atveju 
taikant įvertinimo ir apeliacinio skundo teikimo tvarką.

Pakeitimas 12

Direktyvos projektas
16 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

16) Teisės į dokumentų vertimą raštu
atsisakymas turėtų būti nedviprasmiškas, 
jam turėtų būti taikomos būtiniausios 
apsaugos priemonės ir jis turėtų nepažeisti
svarbių visuomenės interesų.

16) Kai atsisakoma teisės į rašytinės 
medžiagos vertimą, įtariamasis turi būti 
gavęs teisinę konsultaciją, ir atsisakymas 
turi būti nedviprasmiškas; atsisakymas
turi būti pateiktas raštu dalyvaujant 
įtariamojo advokatui ir negali pažeisti
svarbių visuomenės interesų.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti leidžiama įtariamajam atsisakyti teisių nenumačius griežtų apsaugos priemonių.

Pakeitimas 13

Direktyvos projektas
18 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

18) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
šios direktyvos nuostatos, kai jos atitinka 
EŽTK garantuojamas teises, būtų
įgyvendinamos derinant jas su EŽTK

18) Šios direktyvos nuostatos, kurios
atitinka EŽTK arba Chartijoje 
garantuojamas teises, interpretuojamos ir
įgyvendinamos derinant jas su tomis 
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nuostatomis, išsamiai išaiškintomis
atitinkamoje Europos žmogaus teisių 
teismo praktikoje.

teisėmis pagal tai, kaip jos aiškinamos
atitinkamoje Europos žmogaus teisių 
teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikoje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka naują 1 straipsnio 2b dalį. Reikia užtikrinti darną tiek su EŽTT/Strasbūro 
teismo praktika, tiek su ES chartija/ETT praktika.

Pakeitimas 14

Direktyvos projektas
1 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, 
susijusios su teisėmis į vertimo žodžiu ir 
raštu paslaugas baudžiamajame procese ir 
Europos arešto orderio vykdymo procese.

1. Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, 
susijusios su teisėmis į vertimo žodžiu ir 
raštu paslaugas bet kokios rūšies 
baudžiamajame procese, įskaitant, be kita 
ko, ikiteisminį tyrimą, nuosprendžio 
priėmimą ir visus apeliacinių skundų 
pateikimo etapus iki galutinio sprendimo 
nagrinėjamoje byloje, ir kai vykdomas
Europos arešto orderis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad asmuo turėtų galimybę pasinaudoti vertimo žodžiu ir raštu paslaugomis visų 
baudžiamojo proceso etapų metu iki neskundžiamo sprendimo. 

Pakeitimas 15

Direktyvos projektas
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1a. Šioje direktyvoje sąvoka „įtariamasis“ 
reiškia įtariamą, sulaikytą, kaltinamą ar 
nuteistą asmenį, kuris laukia 
nuosprendžio dėl baudžiamosios veikos, 
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kol galutinai nepasibaigė baudžiamasis 
procesas, kuriame taikomos teisės į 
vertimą žodžiu ir raštu.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva taikoma visais baudžiamojo proceso etapais, įskaitant ikiteisminį tyrimą, 
nuosprendžio priėmimą po nuteisimo ir visus apeliacinių skundų etapus, taigi reikėtų 
atitinkamai interpretuoti terminą „įtariamasis“.

Pakeitimas 16

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Šios teisės taikomos visiems asmenims 
nuo tada, kai valstybės narės 
kompetentingos institucijos praneša tam 
asmeniui, kad jis įtariamas arba 
kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, 
iki proceso pabaigos, tai yra iki galutinio 
sprendimo dėl klausimo, ar įtariamasis 
arba kaltinamasis padarė nusikalstamą 
veiką.

2. Šios teisės taikomos visiems asmenims 
nuo tada, kai valstybės narės institucijos 
apklausia arba sulaiko tą asmenį dėl 
baudžiamosios veikos arba praneša jam, 
kad jis įtariamas, iki proceso pabaigos, 
įskaitant nuosprendžio priėmimą ir visų 
apeliacinių skundų išnagrinėjimą, ir 
sulaikymo metu – visam sulaikymo 
institucijų ir sulaikytojo oficialiam 
bendravimui.

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis, kuriuo taikoma teisė į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, turėtų trukti tiek, kiek 
reikia teisingumo sumetimais.

Pakeitimas 17

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2a. Įtariamajam nedelsiant pranešama 
apie šioje direktyvoje nustatytas teises. Ši 
informacija pateikiama raštu. Įtariamieji 
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su regėjimo negalia arba negalintys 
skaityti turėtų būti informuojami apie šias 
teises žodžiu ta kalba, kurią jie supranta.

Or. en

Pagrindimas

Įtariamas asmuo turi žinoti, kokias teises į kalbinę pagalbą jis turi; informacija turi būti 
pateikiama raštu, kad jis galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis. Taip pat reikėtų įtraukti 
specialiąją nuostatą dėl asmenų su regėjimo negalia.

Pakeitimas 18

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2b. Šios direktyvos nuostatos, kurios 
atitinka EŽTK arba Chartijoje 
garantuojamas teises, interpretuojamos ir 
įgyvendinamos derinant jas su tomis 
teisėmis pagal tai, kaip jos išaiškintos 
atitinkamoje Europos žmogaus teisių 
teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikoje. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 18 konstatuojamosios dalies pakeitimą. Reikia užtikrinti darną tiek su 
EŽTT/Strasbūro teismo praktika, tiek su ES chartija/ETT praktika.

Pakeitimas 19

Direktyvos projektas
1 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma procesui, kurio 
rezultatas gali būti institucijos, kuri nėra 
baudžiamasis teismas, paskirtos sankcijos, 
jeigu toks procesas nėra vykdomas teisme, 
turinčiame jurisdikciją baudžiamosiose 

Išbraukta.
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bylose.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų pernelyg susiaurinti direktyvos taikymo srities.

Pakeitimas 20

Direktyvos projektas
2 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įtariamajam ar kaltinamajam, kuris 
nesupranta atitinkamame baudžiamajame 
procese vartojamos kalbos arba ja nekalba, 
būtų verčiama žodžiu į jo gimtąją arba kitą 
jam suprantamą kalbą, siekiant apsaugoti 
jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. 
Vertimo žodžiu paslaugos, be kita ko, 
įtariamajam ar kaltinamajam palaikant 
ryšius su savo advokatu, teikiamos 
baudžiamojo proceso metu ikiteisminio 
tyrimo ir teisminėse institucijose, įskaitant 
per policijos apklausą, per visus teismo 
posėdžius ir per visus būtinus tarpinius 
posėdžius, ir gali būti teikiamos kitais 
atvejais. Ši nuostata nedaro poveikio 
nacionalinės teisės taisyklėms, 
susijusioms su advokato dalyvavimu bet 
kuriame baudžiamojo proceso etape.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įtariamajam, kuris nesupranta 
atitinkamame baudžiamajame procese 
vartojamos kalbos arba ja nekalba, būtų 
nedelsiant verčiama žodžiu tiek, kiek 
reikia, kad jis galėtų suprasti jam iškeltą 
bylą ir naudotis savo teisėmis, siekiant 
apsaugoti teismo proceso teisingumą. 
Vertimo žodžiu paslaugos, be kita ko, 
įtariamajam palaikant ryšius su savo 
advokatu, teikiamos viso tokio 
baudžiamojo proceso metu. Jos taip pat 
teikiamos sulaikymo atveju, kai sulaikymo 
institucijos ir įtariamasis bendrauja
oficialiai.

Or. en

Pagrindimas
Reikia, kad teis-{}-ė į vertimą žodžiu būtų taikoma pakankamai plačiai, siekiant užtikrinti 
teisingą teismo procesą.
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Pakeitimas 21

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad klausos 
sutrikimų turinčiam asmeniui būtų 
suteikta pagalba atliekant vertimą žodžiu, 
jeigu tai tinka tam asmeniui.

2. Teisė į vertimą žodžiu taip pat apima 
kalbinę pagalbą asmenims, turintiems 
fizinę arba protinę negalią.

Or. en

Pagrindimas

Teisė į vertimą žodžiu turėtų būti taikoma plačiau, t.y. ne tik asmenims su klausos negalia. 

Pakeitimas 22

Direktyvos projektas
2 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
kuriuo tinkamu būdu, be kita ko, 
konsultuojantis su įtariamuoju ar 
kaltinamuoju, būtų patikrinta, ar jis
supranta baudžiamajame procese vartojamą 
kalbą ir ja kalba, ir ar jam reikalinga 
vertėjo žodžiu pagalba.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų
taikoma procedūra siekiant nustatyti, ar 
įtariamasis supranta baudžiamajame 
procese vartojamą kalbą ir ja kalba, ir ar 
jam reikalinga vertėjo žodžiu pagalba.

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga įtariamojo poreikių nustatymo procedūra.

Pakeitimas 23

Direktyvos projektas
2 straipsnio 4 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad kuriame 4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
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nors proceso etape, vadovaujantis 
nacionaline teise, būtų sudaryta galimybė 
peržiūrėti išvadą, kad nereikia teikti 
vertimo žodžiu paslaugų. Tokia peržiūra 
nereiškia, kad valstybės narės 
įpareigojamos numatyti atskirą 
mechanizmą, pagal kurį vienintelė 
priežastis atlikti peržiūrą būtų tokios 
išvados užginčijimas.

numatyta teisė apskųsti teisminei įstaigai 
sprendimą, kuriuo nustatyta, kad nereikia 
teikti vertimo žodžiu paslaugų, taip pat 
skundų pateikimo tvarka ir galimybė 
pakeisti vertėją žodžiu.

Or. en

Pagrindimas

Teisingumo sumetimais reikia nurodyti teisę į apeliacinį skundą, o ne į „galimybę peržiūrėti 
išvadą“; šis apeliacinis skundas teikiamas teisminei įstaigai. Be to, turėtų būti nustatyta 
skundų nagrinėjimo tvarka.

Pakeitimas 24

Direktyvos projektas
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

5a. Jei nėra kitos išeities ir naudojant 
technologijas nepažeidžiama teisė į 
teisingą bylos nagrinėjimą, kai 
neįmanomas asmeninis vertėjo žodžiu 
dalyvavimas, pvz., vertimo prireikia labai 
skubiai, galima naudoti tokias 
technologijas kaip vaizdo tiltai, telefono 
ar interneto ryšys. Šia galimybe neturėtų 
būti naudojamasi teisme vykstančio 
proceso metu.

Or. en

Pagrindimas

Technine įranga turėtų būti naudojamasi tik tuomet, kai asmeninis vertėjo žodžiu dalyvavimas 
neįmanomas, pvz., vertimo reikia labai skubiai arba vartojamos retesnės kalbos ar dialektai, 
ir jei nepažeidžiama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.
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Pakeitimas 25

Direktyvos projektas
3 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įtariamajam arba kaltinamajam, kuris 
nesupranta atitinkamame baudžiamajame 
procese vartojamos kalbos, į jo gimtąją 
kalbą arba kitą jam suprantamą kalbą 
būtų raštu išversti visi dokumentai, kurie 
yra esminiai siekiant apsaugoti jo teisę į 
teisingą bylos nagrinėjimą, arba bent 
svarbios tokių dokumentų dalys, jeigu 
atitinkamas asmuo pagal nacionalinę 
teisę turi teisę susipažinti su atitinkamais 
dokumentais.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įtariamajam, kuris nesupranta 
atitinkamame baudžiamajame procese 
vartojamos kalbos, būtų nedelsiant 
pateikiama išversta visa rašytinė 
medžiaga, kuri reikalinga norint 
užtikrinti, kad jis galėtų suprasti jam 
iškeltą bylą ir naudotis savo teisėmis, 
siekiant apsaugoti baudžiamojo proceso 
teisingumą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad kaltinamasis asmuo galėtų suprasti pagrindinę dokumentinę medžiagą visų teismo 
proceso etapų metu, kad galėtų pasirengti tinkamai gynybai.

Pakeitimas 26

Direktyvos projektas
3 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos sprendžia, 
kurie dokumentai yra esminiai ir turi būti 
išversti pagal 1 dalį. Esminiams 
dokumentams, kurie arba kurių svarbios 
dalys turi būti išversti, priskiriamos bent 
nutartys dėl sulaikymo ar lygiaverčiai 
sprendimai, kuriais asmeniui atimama 
laisvė, kaltinimas arba kaltinamasis aktas 
ir teismo sprendimai, kai tokie 
dokumentai yra.

2. Bent jau tokie dokumentai kaip 
sprendimas apriboti asmens laisvę, 
kaltinimai ar kaltinamoji išvada, 
pagrindiniai dokumentiniai įrodymai, visi 
sprendimai, rašytinė teisinė įtariamojo 
advokato pagalba ir, jei tikslinga, 
sulaikymo taisyklės, įskaitant 
informacijos gavimo ir skundų teikimo 
tvarką, turėtų būti laikomi reikalinga 
rašytine medžiaga, kurią reikia išversti.

Or. en
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Pagrindimas

Nebaigtiniame sąraše reikėtų nurodyti tam tikrus dokumentus, priskirtinus rašytinei 
medžiagai, kuri reikalinga teisei į gynybą užtikrinti.

Pakeitimas 27

Direktyvos projektas
3 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Įtariamasis arba kaltinamasis, arba jo 
advokatas gali pateikti pagrįstą prašymą 
raštu išversti papildomus dokumentus, 
kurie yra reikalingi siekiant veiksmingai 
užtikrinti teisę į gynybą.

3. Įtariamasis arba jo advokatas gali 
pateikti pagrįstą prašymą raštu išversti 
papildomus dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 28

Direktyvos projektas
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3a. Kaltinimo įrodymų santrauka su 
indeksais ir visomis nuorodomis turėtų 
būti pateikiama vertimui raštu gerokai iki 
teismo proceso pradžios, kad atsakovas 
galėtų kartu su savo advokatu apsvarstyti, 
ar reikėtų pateikti oficialų prašymą dėl 
kurios nors santraukoje nurodytų 
kaltinimo įrodymų dalies vertimo raštu.

Or. en

Pagrindimas

Tai pagerintų praktinį teisės į pagrindinės medžiagos vertimą raštu įgyvendinimą.
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Pakeitimas 29

Direktyvos projektas
3 straipsnio 4 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad kuriame 
nors proceso etape, vadovaujantis 
nacionaline teise, būtų sudaryta galimybė 
atlikti peržiūrą, jeigu nepateikiamas 2 ir
3 dalyse nurodyto dokumento vertimas
raštu. Tokia peržiūra nereiškia, kad 
valstybės narės įpareigojamos numatyti 
atskirą mechanizmą, pagal kurį vienintelė 
priežastis atlikti peržiūrą būtų tokios 
išvados užginčijimas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
numatyta teisė apskųsti teisminei 
institucijai sprendimą, kuriuo atsisakoma 
išversti kurį nors šio straipsnio 2, 3 ir 3a
dalyse nurodytą dokumentą, ir skundų 
teikimo tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nurodyti, kad yra galimybė pateikti apeliacinį skundą, o ne tik „galimybė atlikti 
peržiūrą“; teisingumo sumetimais apeliacinis skundas turi būti teikiamas teisminei 
institucijai. Reikėtų išplėsti sprendimų, kuriuos galima skųsti, sąrašą ir numatyti skundų 
teikimo tvarką.

Pakeitimas 30

Direktyvos projektas
3 straipsnio 6 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

6. Vietoj vertimo raštu atitinkamais 
atvejais galima žodžiu išversti arba žodžiu 
apibendrinti šiame straipsnyje nurodytus
dokumentus, jeigu tai nedaro poveikio 
proceso teisingumui.

6. Vietoj vertimo raštu galima žodžiu 
išversti arba žodžiu apibendrinti šiame 
straipsnyje nurodytą rašytinę medžiagą, 
nukrypstant dėl išimtinių aplinkybių ir 
sudarant galimybę taikyti 3 straipsnio 
4 dalyje nurodytą apeliacinio skundo 
procedūrą, su sąlyga, kad vertimas 
pateikiamas dalyvaujant įtariamojo 
advokatui ir kad padaromas 
nenaikinamas viso tokio vertimo žodžiu ar 
santraukos įrašas, jeigu tai nedaro 
poveikio proceso teisingumui.
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Or. en

Pagrindimas

Santraukos ar vertimas žodžiu turėtų būti išimtis; tokiu atveju taikomos apsaugos priemonės, 
įskaitant teisę į apeliacinį skundą.

Pakeitimas 31

Direktyvos projektas
3 straipsnio 7 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

7. Asmuo, pagal šį straipsnį turintis teisę į 
dokumentų vertimą raštu, gali bet kuriuo 
metu šios teisės atsisakyti.

7. Įtariamasis, pagal šį straipsnį turintis 
teisę į rašytinės medžiagos vertimą raštu, 
gali bet kuriuo metu šios teisės atsisakyti, 
tačiau tik tuo atveju, jei jam suteikta 
teisinė konsultacija, jei atsisakymas 
nedviprasmiškas, jei jis pateiktas raštu 
dalyvaujant jo advokatui ir jei jis 
nepažeidžia jokių svarbių visuomenės 
interesų.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti leidžiama įtariamajam atsisakyti teisių nenumačius griežtų apsaugos priemonių.

Pakeitimas 32

Direktyvos projektas
5 straipsnis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi konkrečių priemonių 
užtikrinti, kad teikiamos vertimo žodžiu ir 
raštu paslaugos būtų tinkamos kokybės ir 
įtariamasis arba kaltinamasis, taip pat 
asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas Europos 
arešto orderis, galėtų visapusiškai 
pasinaudoti savo teisėmis.

1. Valstybės narės imasi konkrečių 
priemonių užtikrinti, kad teikiamos vertimo 
žodžiu ir raštu paslaugos būtų aukštos
kokybės ir įtariamasis, taip pat asmuo, 
kuriam sulaikyti išduotas Europos arešto 
orderis, galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo teisėmis.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti galimybę naudotis visomis teisėmis, reikia, kad kalbinės paslaugos būtų 
aukštos kokybės. 

Pakeitimas 33

Direktyvos projektas
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
teisėjams, prokurorams, advokatams, 
policininkams ir atitinkamiems teismo 
darbuotojams būtų teikiamas mokymas, 
kad jie galėtų įvertinti įtariamojo 
kalbinius poreikius, užtikrinti, kad jis 
gebėtų suprasti teismo procesą, ir įvertinti 
vertimo žodžiu ir raštu kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvą reikėtų įtraukti nuostatą dėl mokymo. Ši nuostata atitinka naują 12a 
konstatuojamąją dalį. Šia formuluote pripažįstama, kad mokymą gali teikti profesinės 
organizacijos. 

Pakeitimas 34

Direktyvos projektas
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1b. Siekiant užtikrinti aukštus vertimo 
žodžiu ir raštu standartus ir veiksmingą 
galimybę juo pasinaudoti, valstybės narės 
užtikrina, kad veiktų teisinio vertimo 
srities vertėjų raštu ir žodžiu mokymo, 
kvalifikacijos ir akreditacijos sistema, 
būtų parengtas nacionalinis 
nepriklausomų profesionalių ir turinčių 
atitinkamą kvalifikaciją vertėjų raštu ir 
žodžiu registras ir sudaryta galimybė juo 
naudotis teisininkams ir atitinkamoms 
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institucijoms, taip pat ir  tarpvalstybiniu 
mastu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi imtis konkrečių veiksmų siekdama užtikrinti, kad būtų galimybė 
pasinaudoti profesionalių vertėjų raštu ir žodžiu paslaugomis, ir parengti tokių vertėjų 
mokymo, kvalifikacijos ir registracijos sistemą.

Pakeitimas 35

Direktyvos projektas
5 a straipsnis (naujas) 

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Terminai

Nustatant bet kurių teisminių procedūrų 
terminus, atsižvelgiama į laiką, kurio 
reikia vertimui raštu ir žodžiu.

Or. en

Pagrindimas

Jei nustatant teisminių procedūrų terminus neatsižvelgiama į vertimo raštu ir žodžiu sąlygas, 
gali būti pažeistas teismo proceso teisingumas.

Pakeitimas 36

Direktyvos projektas
5 b straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Įrašai

Valstybės narės užtikrina, kad policijos ar 
prokurorų atliekamų įtariamojo apklausų 
metu, kai naudojamasi vertėjo žodžiu 
pagalba, pateikiamas rašytinės medžiagos 
vertimas arba santrauka žodžiu pagal 
3 straipsnio 6 dalį, arba atsisakoma teisių 
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pagal 3 straipsnio 7 dalį, būtų padaryti 
garso ir vaizdo įrašai, kurie iškilus ginčui 
pateikiami bet kuriai šaliai.

Or. en

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad apeliacinių skundų arba ginčų atvejais būtų galima pasinaudoti 
įrašais ir patikrinti vertimo žodžiu kokybę bei patikimumą arba teisių atsisakymo pagrindo 
patikimumą.

Pakeitimas 37

Direktyvos projektas
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų 
šios direktyvos nuostatoms įgyvendinti, ne 
vėliau kaip iki … *.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų 
šios direktyvos nuostatoms įgyvendinti, ne 
vėliau kaip iki … *.

____________________

*OL: įrašoma data – 30 mėnesių nuo šios 
direktyvos paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

____________________

*OL: įrašoma data – dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Tai normalus direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę grafikas.

Pakeitimas 38

Direktyvos projektas
8 straipsnis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Komisija iki ...* pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
įvertinama, kokiu mastu valstybės narės 
ėmėsi priemonių, būtinų šiai direktyvai 
įgyvendinti, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl teisės aktų.

Komisija iki ...* pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
įvertinama, kokiu mastu valstybės narės 
ėmėsi priemonių, būtinų šiai direktyvai 
įgyvendinti, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl teisės aktų siekiant 
tobulinti šioje direktyvoje numatytas 
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apsaugos priemones, kuriomis 
užtikrinamas teisingas procesas.

____________________

*OL: įrašoma data – 30 mėnesių nuo šios 
direktyvos paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

____________________

*OL: įrašoma data – treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2004 m. Komisija parengė pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl tam tikrų procesinių teisių 
baudžiamuosiuose procesuose visoje Europos Sąjungoje (COM (2004) 348), kuriame 
aptariama gana daug klausimų. Parlamentas tvirtai parėmė šį pasiūlymą, sutikdamas su 
Komisija, kad valstybių narių savitarpio pasitikėjimą teisminio bendradarbiavimo srityje labai 
paskatintų suderintos asmenų teisės tyrimų ir teismo procesų metu.

Tačiau 2007 m. Taryboje vykusios derybos dėl šios plataus pobūdžio priemonės nutrūko, nes 
valstybėms narėms nepavyko susitarti. 2009 m. antrąjį pusmetį ES pirmininkavusi Švedija 
atnaujino pastangas pateikusi bendras gaires (OL C 295, 2009 12 4, p. 1) dėl įtariamų ir 
kaltinamų asmenų procesinių teisių stiprinimo teismo procese, kuriose pateikė laipsnišką 
metodą, o ne bendrą išsamią priemonę. 

Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino tai, kad Taryba patvirtino gaires, kuriose 
numatytos penkios priemonės patenka į 2004 m. pasiūlymo sritį: teisė į vertimą raštu ir 
žodžiu; teisė į informaciją apie teises ir atsakomybę (raštas, kuriame nurodomos teisės); teisė į 
teisinę konsultaciją ir teisinę pagalbą; bendravimas su konsulinėmis įstaigomis ir trečiosiomis 
šalimis, pvz., darbdaviu, šeima ar draugais ir pažeidžiamų atsakovų teisė į specialią pagalbą ir 
apsaugą. Be to, numatoma paskelbti žaliąją knygą dėl kardomojo kalinimo.

Stokholmo programoje Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti gairėse numatytus 
pasiūlymus dėl skubaus jų įgyvendinimo, siekiant išnagrinėti tolesnius kaltinamų ir įtariamų 
asmenų mažiausių procesinių teisių klausimus ir įvertinti, ar reikia spręsti kitus klausimus, 
pvz., dėl nekaltumo prezumpcijos, kad būtų paskatintas geresnis bendradarbiavimas šioje 
srityje. 

2009 m. liepos mėn. kaip pirmąją gairių priemonę Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos 
pamatinio sprendimo (COM(2009)338), kuriame aptariama vien tik teisė į vertimą žodžiu ir 
raštu baudžiamajame procese. Kreiptasi į Europos Parlamentą dėl konsultacijos ir dabartinė 
pranešėja pateikė pranešimo projektą (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), tačiau 
sprendimas nepasistūmėjo dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Deja, buvo laikomasi 
minimalistinio požiūrio į demokratinį dalyvavimą, taigi nebuvo konsultuotasi su Europos 
Parlamentu nei dėl gairių, nei dėl rezoliucijos, susijusios su praktišku pamatinio sprendimo 
dėl kalbinių teisių įgyvendinimu.

Dėl praktinių sumetimų Komisija 2009 m. gruodžio mėn. nesirengė iš anksto pateikti 
pasiūlymo dėl direktyvos dėl kalbinių teisių, todėl tą padarė grupė valstybių narių (PE-CONS 
1/10), pateikusi dokumentą, kuriame atsispindi 2009 m. spalio mėn. 27 vyriausybių 
susitarimas dėl pamatinio sprendimo atsižvelgiant į tai, kad tuo metu galiojo vienbalsiškumo 
reikalavimas.

Pranešėjos pozicija

ES teisminis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose plėtojamas 
nesubalansuotai, pirmenybė teikiama kaltinimo ir teisėsaugos, o ne gynybos poreikiams, 
nepakanka griežtų procesinių apsaugos priemonių, skirtų asmenims, kurie galbūt nesupranta 
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teisminės sistemos, su kuria susiduria, – tokia padėtis neturėtų tęstis.

Taigi palankiai vertinamas šis naujas impulsas įtvirtinti procesines teises ir, nors palaipsnis 
metodas ne pats geriausias, tai geriau nei išvis nieko, todėl labai svarbu nepraleisti šios 
progos. Artimiausiu metu reikia ne tik įgyvendinti gaires, bet ir imtis tolesnių pasitikėjimo 
stiprinimo ir teisių įtvirtinimo priemonių: pirmenybė turi būti skubiai skiriama užsieniečių 
atsakovų teisei į vienodą nediskriminuojantį požiūrį, kai sprendžiama dėl paleidimo už 
užstatą. Visus gairėse numatytus pasiūlymus reikėtų pateikti kuo skubiau, kadangi procesinės 
teisės tarpusavyje glaudžiai susijusios. Pavyzdžiui, pasinaudoti teise į kokybišką vertimą 
žodžiu ir raštu gali kliudyti tai, kad nebuvo pateikta pakankamai informacijos apie teises arba 
nėra galimybės greitai ar nemokamai gauti teisinę konsultaciją. Visos papildomos valstybių 
narių išlaidos dėl direktyvos – tai neišvengiamos išlaidos teisingam teismo procesui užtikrinti 
ir teismo klaidoms išvengti, be to, bet kokiu atveju jas kompensuos tai, kad sumažės daug 
kainuojančių apeliacinių skundų ir bylų vilkinimo. Į bet kokią rezoliuciją dėl gerosios 
patirties, kuri galbūt bus pridėta prie šios direktyvos, reikėtų įtraukti griežtas praktines 
priemones, kuriomis būtų stiprinamas direktyvoje numatytų teisių įgyvendinimas. 

Europos žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK) nustatytų standartų laikymas turi būti abipusio 
pasitikėjimo pagrindas, nuo kurio priklauso ES teismo sprendimų abipusis pripažinimas; tai 
mažiausi standartai, kurių negali mažinti jokia ES valstybė. Šioje direktyvoje teisės 
grindžiamos Konvencijos 5 straipsniu (teisė į laisvę ir saugumą) ir 6 straipsniu (teisė į teisingą 
bylos nagrinėjimą). Nors yra atvejų, kada taikomas 5 straipsnis, o ES priemonė – ne, pvz., 
sulaikymas dėl psichinės būklės, juo remtis tikslinga. 5 straipsnyje nustatyta, kad asmuo gali 
būti sulaikytas tik „įstatymo nustatyta tvarka“, todėl jo taikymo sritis platesnė už tai, kas 
vyksta teismo posėdžių salėje; tai atspindi šios direktyvos taikymas ikiteisminei apklausai.

Kadangi ES siekia sukurti bendrą teisingumo erdvę, pasitelkiant bendras taisykles ir intensyvų 
bendradarbiavimą, direktyva ir kitos tolesnės priemonės turi ne tik atitikti EŽTK, bet ir būti ja 
grindžiamos atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių chartiją, siekiant nustatyti įtariamųjų ir 
atsakovų apsaugos ES standartus aukštesniu lygmeniu. 

Šiame pranešime siūloma taip š dalies pakeisti valstybių narių pasiūlymą: 

– pateikiama nuoroda į ES pagrindinių teisių chartiją, taip pat EŽTK;
– numatoma, kad teisėmis galima naudotis ne tik apklausos ar arešto, bet ir įtarimų turėjimo 
atveju, kai institucijos įtariamojo neinformuoja;
– išplečiama teisių taikymo sritis, įtraukiant visus teismo proceso etapus, įskaitant 
nuosprendžio priėmimą, apeliacinių skundų pateikimą ir sulaikymą, tol, kol baudžiamasis 
procesas pasibaigia;
– nurodoma, kad įtariamajam turi būti raštu pranešama apie jo teises;
– numatoma pagalba asmenims, kuria siekiama kompensuoti kalbinių įgūdžių trūkumą ir kuri 
išplečiama ir teikiama visiems asmenims, turintiems fizinę ar psichinę negalią;
– numatomas įtariamojo ir advokato bendravimo vertimas žodžiu ir teisinės konsultacijos 
vertimas raštu;
– numatomas rašytinės medžiagos, įskaitant visus pagrindinius bylos dokumentus, vertimas; 
– numatomi skundai teisminei institucijai ir jų teikimo tvarka;
– pridedamos nuostatos dėl vertėjų žodžiu ir raštu mokymo, kvalifikacijos ir registracijos; 
– numatomos papildomos apsaugos priemonės: įrašai, pakankamai laiko ir išteklių, taip pat 
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procedūrų terminai, siekiant atsižvelgti į vertimo žodžiu ir raštu poreikius.


