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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van een groep lidstaten (00001/2010),

– gelet op letter b) van de tweede alinea van artikel 82, lid 2, en artikel 289, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, overeenkomstig hetwelk de Raad het 
initiatief aan het Parlement heeft voorgelegd (C7 0005/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien [de met redenen omklede adviezen die zijn voorzitter door de nationale parlementen 
zijn toegezonden/het met redenen omklede advies dat zijn voorzitter door een nationaal 
parlement is toegezonden] over de vraag of het initiatief met het subsidiariteitsbeginsel 
strookt,

– gezien het advies van de Commissie (COM[......]),

– gelet op de artikelen 44 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en 
het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2010),

1. keurt onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Amendement 1

Ontwerprichtlijn
Overweging 1

Tekst van het initiatief Amendement

(1) De Europese Unie stelt zich ten doel 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid te handhaven en 
ontwikkelen. Volgens de conclusies van de 
Europese Raad van Tampere van 15 en 
16 oktober 1999, en met name punt 33, zou
het beginsel van wederzijdse erkenning de 
hoeksteen van de justitiële samenwerking 
in burgerlijke en in strafzaken binnen de 

(1) De Europese Unie stelt zich ten doel 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid te handhaven en 
ontwikkelen. Volgens de conclusies van de 
Europese Raad van Tampere van 15 en 
16 oktober 1999, en met name punt 33, zou 
de noodzakelijke onderlinge aanpassing 
van wetgeving de samenwerking 
vergemakkelijken, waardoor het beginsel 
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Europese Unie moeten worden. van wederzijdse erkenning de hoeksteen 
van de justitiële samenwerking in 
burgerlijke en in strafzaken binnen de 
Europese Unie zou kunnen worden.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de conclusies van Tampere.

Amendement 2

Ontwerprichtlijn
Overweging 5

Tekst van het initiatief Amendement

(5) Hoewel alle lidstaten partij zijn bij het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM), heeft de ervaring 
geleerd dat dit gegeven op zichzelf niet 
altijd zorgt voor voldoende vertrouwen in 
de strafrechtstelsels van andere lidstaten.

(5) Wederzijdse erkenning van uitspraken 
in strafzaken vooronderstelt dat de 
lidstaten vertrouwen hebben in elkaars 
strafrechtstelsels. Het is echter toch 
noodzakelijk het wederzijds vertrouwen te 
versterken. Om dit vertrouwen tot uiting te 
brengen dient men zich te scharen achter 
de minimumnormen die vervat zijn in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM), met name door te 
zorgen voor een van meer consequentie 
getuigende waarborging van de rechten 
en zekerheden die zijn opgenomen in de 
artikelen 5 en 6 van dat Verdrag. Dit vergt 
ook een verdere ontwikkeling van deze 
normen binnen de Europese Unie door 
middel van deze richtlijn en andere 
maatregelen, onder meer in het licht van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie (het Handvest). Bij de 
uitvoering van deze richtlijn mogen de 
lidstaten in geen geval achterblijven bij de 
normen zoals opgenomen in het EVRM 
en het Handvest zoals ontwikkeld door de 
jurisprudentie van de Europese 
rechtbanken.

Or. en

Motivering

Om wederzijds vertrouwen te kweken moet deze richtlijn zowel voor een betere naleving van de 
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normen van het EVRM zorgen als voor "toegevoegde waarde van de EU" door een verdere 
ontwikkeling in het licht van het Handvest van de grondrechten.

Amendement 3

Ontwerprichtlijn
Overweging 8

Tekst van het initiatief Amendement

(8) Het recht op tolk- en vertaaldiensten ten 
behoeve van personen die de proceduretaal 
niet verstaan, is vastgelegd in artikel 6 van 
het EVRM, zoals uitgewerkt in de vaste 
rechtspraak van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens. De bepalingen van 
deze richtlijn vergemakkelijken de 
toepassing van die rechten in de praktijk.
Te dien einde strekt de richtlijn tot 
bescherming van het recht van een 
beklaagde of verdachte op tolk- en 
vertaaldiensten in strafprocedures, opdat 
zijn rechten op een eerlijk verloop van de 
procedure worden gewaarborgd.

(8) Eerbiediging van het recht op een 
eerlijk proces en op verdediging zijn 
vervat in de artikelen 47 en 48 van het 
Handvest. Onder meer is het recht op tolk-
en vertaaldiensten ten behoeve van 
personen die de proceduretaal niet 
verstaan,  vastgelegd in de artikelen 5 en 6
van het EVRM, volgens de interpretatie in 
de vaste rechtspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens.  De 
bepalingen van deze richtlijn 
vergemakkelijken de toepassing van die 
rechten in de praktijk in verband met
strafprocedures, waaronder de fase vóór 
het proces, de fase van de veroordeling en 
eventuele beroepsfases, tot de definitieve 
beëindiging van de procedure.

Or. en

Motivering

Hier is het op zijn plaats de betrokken bepalingen van het EU-Handvest en van het EVRM aan te 
halen, en de omvang van “strafprocedures” te omschrijven.

Amendement 4

Ontwerprichtlijn
Overweging 10

Tekst van het initiatief Amendement

(10) De bepalingen van deze richtlijn 
moeten ervoor zorgen dat het recht van de 
verdachte of beklaagde die de 
proceduretaal niet spreekt of verstaat, om 
de tegen hem ingebrachte verdenkingen of 
beschuldigingen en het verloop van de 
procedure te begrijpen zodat hij zijn 
rechten kan uitoefenen, beschermd wordt 

(10) De bepalingen van deze richtlijn 
moeten ervoor zorgen dat het recht van de 
verdachte die de proceduretaal niet spreekt 
of verstaat, om de tegen hem ingebrachte 
verdenkingen of beschuldigingen en het 
verloop van de procedure te begrijpen 
zodat hij zijn rechten kan uitoefenen, 
beschermd wordt door de kosteloze 
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door de kosteloze verlening van 
toereikende taalkundige bijstand. De 
verdachte of beklaagde moet onder meer 
in staat zijn om zijn raadsman zijn versie 
van de feiten te geven, te wijzen op 
verklaringen waar hij het mee oneens is, 
en zijn raadsman te attenderen op feiten 
die te zijner verdediging naar voren 
moeten worden gebracht. Gememoreerd 
zij in dit verband dat de regels van deze 
richtlijn minimumnormen zijn. De 
lidstaten kunnen de in deze richtlijn 
vervatte rechten uitbreiden om ook in 
situaties die niet uitdrukkelijk onder deze 
richtlijn vallen, een hoger
beschermingsniveau te bieden. Het 
beschermingsniveau mag nooit lager zijn 
dan dat van de normen van het EVRM, 
zoals uitgelegd in de vaste rechtspraak 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens.

verlening van accurate taalkundige 
bijstand van hoge kwaliteit die over 
voldoende tijd en faciliteiten kan 
beschikken om de eerlijkheid van de 
procedure te waarborgen.  Deze bijstand 
moet gelden voor de communicatie tussen 
de verdachte en zijn advocaat alsmede 
voor schriftelijk materiaal dat nodig is om 
hem de zaak tegen hem te laten begrijpen, 
hem zijn rechten te laten uitoefenen en 
om de eerlijkheid van de procedure te 
waarborgen. Zij moet, indien van 
toepassing, ook gelden voor de 
detentievoorschriften, onder meer die over 
de vraag hoe men zich informatie kan 
verschaffen en klachten kan indienen, 
alsmede voor de officiële contacten tussen 
de penitentiaire autoriteiten en de 
verdachte. De lidstaten kunnen de in deze 
richtlijn vervatte rechten uitbreiden om ook 
in situaties die niet uitdrukkelijk onder 
deze richtlijn vallen, een hoger 
beschermingsniveau te bieden.

Or. en

Motivering

Volgt uit de amendementen op de artikelen van de richtlijn later in de tekst, waaronder die op 
artikel 1.

Amendement 5

Ontwerprichtlijn
Overweging 11

Tekst van het initiatief Amendement

(11) De lidstaten mogen niet worden 
verplicht vertolking te verstrekken van 
communicatie tussen de verdachte of 
beklaagde en zijn raadsman, wanneer zij 
doeltreffend in dezelfde taal kunnen 
communiceren. De lidstaten mogen ook 
niet worden verplicht vertolking van 
communicatie te verstrekken wanneer het 
recht op vertolking duidelijk gebruikt 
wordt voor andere doeleinden dan de 
uitoefening van het recht op een eerlijk 
proces in de betrokken zaak.

(11) De bepalingen van deze richtlijn 
moeten zo snel mogelijk worden 
opgenomen in een uitgebreid rechtskader 
van procedurele waarborgen waarvan de 
volgende punten deel moeten uitmaken: 
gepaste eerbied voor het uitgangspunt dat 
iemand als onschuldig wordt beschouwd 
tenzij het tegendeel is bewezen;  het recht 
op gelijke behandeling bij vrijlating op 
borgtocht; het recht op juridisch advies
en, indien nodig, gratis rechtsbijstand; het 
recht op informatie over de rechten 
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waarover men beschikt ("Letter of 
Rights"); het recht bewijs te verzamelen; 
het recht op specifieke bijstand voor 
kwetsbare verdachten; de bescherming 
van jeugdige verdachten; het recht op 
communicatie met consulaire autoriteiten 
en derden; minimumnormen voor detentie 
en toegankelijke mechanismen om 
schadevergoeding te verkrijgen. 

Or. en

Motivering

Het recht op vertaal- of tolkendiensten in een bepaald geval wordt bepaald door en gebonden 
aan een beroep overeenkomstig de in deze richtlijn vastgelegde procedures. Deze richtlijn inzake 
rechten op vertaal- of tolkendiensten is slechts het eerste rechtsinstrument in de gekozen 
stapsgewijze benadering. Deze dient snel door andere maatregelen in verband met fundamentele 
procesrechten te worden gevolgd.

Amendement 6

Ontwerprichtlijn
Overweging 12

Tekst van het initiatief Amendement

(12) De constatering dat er geen vertolking 
of vertaling nodig is, moet kunnen worden 
getoetst overeenkomstig het nationale 
recht. Een dergelijke toetsing kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van 
een specifieke klachtenprocedure of in het 
kader van een normale procedure van 
beroep tegen beslissingen ten principale.

(12) Tegen de constatering dat er geen 
vertolking of vertaling nodig is, moet 
beroep mogelijk zijn.

Or. en

Motivering

Het recht op beroep geeft een sterkere bescherming dan de mogelijkheid van “toetsing”. 
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Amendement 7

Ontwerprichtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat er 
aan rechters, aanklagers, advocaten, 
politie-  en in aanmerking komend 
rechtbankpersoneel een opleiding wordt 
aangeboden om hen in staat te stellen te 
beoordelen welke vertaal- en 
tolkendiensten de verdachte nodig heeft, 
ervoor te zorgen dat hij de procedure kan 
begrijpen en hun de mogelijkheid te geven 
de kwaliteit van vertaling en vertolking te 
kunnen beoordelen. 

Or. en

Motivering

Er moet een bepaling over opleiding in de richtlijn worden opgenomen.  Deze nieuwe 
overweging is de pendant van het nieuwe artikel 5, lid 2. Uit de formulering blijkt dat deze door 
beroepsorganen kan worden gegeven. 

Amendement 8

Ontwerprichtlijn
Overweging 13

Tekst van het initiatief Amendement

(13) Ook moet passende bijstand worden 
verleend aan verdachten of beklaagden
met gehoor- of spraakstoornissen.

(13) Ook moet passende bijstand worden 
verleend aan verdachten met lichamelijke 
of geestelijke handicaps die van invloed 
zijn op hun vermogen goed te 
communiceren, zoals gehoor- of 
spraakstoornissen.

Or. en

Motivering

Volgt uit het amendement om artikel 2, lid 5, over bijstand in geval van lichamelijke of 
geestelijke handicaps.
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Amendement 9

Ontwerprichtlijn
Overweging 14

Tekst van het initiatief Amendement

(14) De zorgplicht ten aanzien van 
verdachten of beklaagden die mogelijk in 
een zwakke positie verkeren, met name 
vanwege lichamelijke handicaps 
waardoor hun vermogen tot 
communiceren effectief is aangepast, ligt 
ten grondslag aan een eerlijke 
rechtsbedeling. Het parket, de 
rechtshandhavingsautoriteiten en de 
gerechtelijke autoriteiten moeten daarom 
garanderen dat die personen de rechten 
waarin deze richtlijn voorziet, 
daadwerkelijk kunnen uitoefenen, 
bijvoorbeeld door aandacht te hebben 
voor elke mogelijke kwetsbaarheid 
waardoor zij de procedure niet goed 
kunnen volgen en zich niet goed 
verstaanbaar kunnen maken, en door 
passende maatregelen te nemen om die 
rechten te beschermen.

(14) De zorgplicht ten aanzien van 
verdachten die niet bij machte zijn de 
procedure te begrijpen of te volgen ligt ten 
grondslag aan een eerlijke rechtsbedeling. 
Het parket, de 
rechtshandhavingsautoriteiten en de 
gerechtelijke autoriteiten moeten daarom 
garanderen dat verdachten in een 
potentieel zwakke positie hun rechten 
daadwerkelijk kunnen uitoefenen.  Deze 
autoriteiten moeten zich bewust zijn van 
een mogelijke kwetsbaarheid en moeten 
passende maatregelen nemen om die 
rechten te beschermen. Dit moet altijd 
gebeuren wanneer een verdachte 
minderjarig is of handicaps heeft die van 
invloed zijn op zijn actieve deelname aan 
de procedure.

Or. en

Motivering

Maakt de tekst duidelijker.

Amendement 10

Ontwerprichtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(14 bis) Deze richtlijn moet in het licht 
van de in de praktijk opgedane ervaring 
worden geëvalueerd. Zo nodig moet het 
worden geamendeerd ter verbetering van 
de waarborgen die erin worden 
vastgelegd.

Or. en
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Motivering

Pendant van amendement 39 op artikel 8.

Amendement 11

Ontwerprichtlijn
Overweging 15

Tekst van het initiatief Amendement

(15) De waarborging van een eerlijk 
verloop van de procedure vereist dat 
essentiële processtukken, of ten minste 
belangrijke passages daaruit, ten behoeve 
van de verdachten of beklaagden vertaald 
worden. Het is aan de autoriteiten van de 
lidstaten om, overeenkomstig het 
nationale recht, te bepalen welke 
processtukken vertaald moeten worden.
Sommige stukken moeten altijd worden 
beschouwd als essentiële documenten die 
vertaald moeten worden, zoals het 
aanhoudingsbesluit, de tenlastelegging en 
eventuele vonnissen.

(15) De waarborging van een eerlijk 
verloop van de procedure vereist dat 
schriftelijk materiaal dat nodig is om te 
waarborgen dat de verdachte de zaak 
tegen hem kan begrijpen en zijn rechten 
kan uitoefenen vertaald moet worden.
Sommige stukken, zoals het 
aanhoudingsbesluit, de tenlastelegging, 
essentiële schriftelijke bewijsstukken, 
eventuele vonnissen, schriftelijk juridisch 
advies van de advocaat van de verdachte 
en, indien van toepassing, de 
detentievoorschriften, met inbegrip van de 
manier waarop informatie kan worden 
ingewonnen en klachten worden 
ingediend, moeten altijd worden 
beschouwd als noodzakelijk schriftelijk 
materiaal dat vertaald moet worden.

Or. en

Motivering

De herziene redactie biedt een betere garantie voor een eerlijk proces en biedt de mogelijkheid 
om per zaak bij de beoordelings- en beroepsprocedures vast te stellen in hoeverre moet worden 
voldaan aan de verplichting tot vertaling.

Amendement 12

Ontwerprichtlijn
Overweging 16

Tekst van het initiatief Amendement

(16) Afwijkingen van het recht op 
schriftelijke vertaling van processtukken, 
moeten ondubbelzinnig zijn gesteld en met 
minimumwaarborgen omgeven zijn, en 
mogen niet indruisen tegen zwaarwegend 

(16) Afwijkingen van het recht op vertaling 
van schriftelijk materiaal zijn alleen 
mogelijk als de verdachte juridisch advies 
heeft gehad en indien de afwijking
ondubbelzinnig is gesteld, schriftelijk in 
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openbaar belang. aanwezigheid van de verdachte werd 
gegeven en niet indruist tegen 
zwaarwegend openbaar belang.

Or. en

Motivering

Het mag voor de verdachte niet mogelijk zijn met afwijkingen van het recht op vertaling in te 
stemmen wanneer er geen sterke waarborgen aanwezig zijn.

Amendement 13

Ontwerprichtlijn
Overweging 18

Tekst van het initiatief Amendement

(18) De lidstaten dienen erop toe te zien 
dat de bepalingen van deze richtlijn, voor 
zover zij met door het EVRM 
gewaarborgde rechten overeenkomen, 
worden toegepast conform de bepalingen 
van het EVRM, zoals die zijn uitgewerkt 
in de desbetreffende vaste rechtspraak van 
het Europees Hof voor de rechten van de 
mens.

(18) De bepalingen van deze richtlijn die
met door het EVRM of door het Handvest 
gewaarborgde rechten overeenkomen, 
worden geïnterpreteerd en toegepast 
conform deze rechten, zoals deze zijn 
ontwikkeld in het in de desbetreffende 
vaste rechtspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens en het Hof 
van Justitie van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Dit is de pendant van artikel 1, lid 2 ter(nieuw). Er is behoefte aan een consequente lijn met 
zowel de jurisprudentie van het EVRM/Straatsburg en het EU-Handvest/EHJ.

Amendement 14

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Deze richtlijn legt voorschriften vast met 
betrekking tot het recht op tolk- en 
vertaaldiensten in strafprocedures en 
procedures voor de tenuitvoerlegging van 
een Europees aanhoudingsbevel.

1. Dit kaderbesluit legt voorschriften vast 
met betrekking tot het recht op tolk- en 
vertaaldiensten in ieder soort 
strafprocedure, met inbegrip van onder 
meer de fase die voorafgaat aan het 
proces, de veroordelingsfase, de 
detentiefase en eventuele
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beroepsprocedures totdat een laatste 
beroepsprocedure is afgesloten, en 
procedures krachtens een Europees 
aanhoudingsbevel.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat gedurende alle fases van de strafprocedure toegang tot vertolking en 
vertaling bestaat, totdat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. 

Amendement 15

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 bis. Voor de toepassing van deze 
richtlijn wordt onder "verdachte" 
verstaan: een persoon die verdacht wordt, 
gearresteerd is, vervolgd of veroordeeld is 
en in afwachting van het vonnis is in 
verband met een strafbaar feit, zolang de 
strafprocedure waarvoor het recht op tolk-
en vertaaldiensten geldt nog niet definitief 
is afgesloten.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet van toepassing zijn op alle fases van de strafprocedure, met inbegrip van de 
fase die voorafgaat aan het proces, de veroordelingsfase en eventuele beroepsprocedures, en 
derhalve moet de term "verdachte" dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

Amendement 16

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. Deze rechten gelden voor eenieder, 
vanaf het ogenblik waarop de bevoegde 
autoriteiten van een lidstaat hem ervan in 
kennis stellen dat hij ervan wordt 
verdacht of beschuldigd een strafbaar feit 
te hebben gepleegd tot de beëindiging van 

2. Deze rechten gelden voor eenieder, 
vanaf het ogenblik waarop de autoriteiten 
van een lidstaat hem ondervragen of 
aanhouden in verband met een strafbaar 
feit of hem anderszins duidelijk maken 
dat hij onder verdenking staat tot de 
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de procedure, dat wil zeggen, tot de 
uiteindelijke vaststelling dat de verdachte 
of beklaagde al dan niet het strafbare feit
heeft gepleegd.

definitieve beëindiging van de procedure, 
met inbegrip van de veroordeling en de 
uitspraak in een eventuele 
beroepsprocedure, en tijdens de detentie 
voor alle officiële contacten tussen de 
penitentiaire autoriteiten en de 
gedetineerde.

Or. en

Motivering

De periode waarin het recht op vertolking en vertaling geldt moet zo lang duren als met het oog 
op een rechtvaardige gang van zaken nodig is.

Amendement 17

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. De verdachte moet onverwijld op de 
hoogte worden gesteld van de rechten die 
in deze richtlijn zijn vastgelegd. Deze 
informatie moet schriftelijk worden 
gegeven. Verdachten die visueel 
gehandicapt zijn of slecht kunnen lezen 
moeten mondeling op de hoogte worden 
gesteld van deze rechten, in een taal die zij 
begrijpen.

Or. en

Motivering

De verdachte moet weten welke rechten hij op hulp op taalgebied heeft en deze informatie moet 
schriftelijk worden gegeven, zodat hij zijn rechten ten vollen kan uitoefenen. Er moet een 
speciale bepaling worden opgenomen voor mensen met een visuele handicap.

Amendement 18

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 ter. De bepalingen van deze richtlijn die 
met door het EVRM of door het Handvest 
gewaarborgde rechten overeenkomen, 
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worden geïnterpreteerd en toegepast 
conform deze rechten, zoals deze zijn 
ontwikkeld in het in de desbetreffende 
vaste rechtspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens en het Hof 
van Justitie van de Europese Unie. 

Or. en

Motivering

Tegenhanger van het amendement op overweging 18. Er is behoefte aan een consequente lijn 
met zowel de jurisprudentie van het EVRM/Straatsburg en het EU-Handvest/EHJ.

Amendement 19

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
procedures die kunnen leiden tot het 
opleggen van straffen door andere 
autoriteiten dan strafrechtbanken, voor 
zover die procedures niet aanhangig zijn 
bij een gerecht met bevoegdheid in 
strafzaken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn moet niet onnodig worden verkleind.

Amendement 20

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
verdachte of beschuldigde die de taal van 
de strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
door een tolk in zijn moedertaal of een 
andere taal die hij begrijpt, wordt 
bijgestaan, om zijn rechten op een eerlijke 
procedure te waarborgen. Het recht op 
bijstand door een tolk, mede bij de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
verdachte die de taal van de strafprocedure 
niet verstaat of spreekt, onverwijld kan 
beschikken over de vertolking die nodig is 
om de zaak tegen hem te begrijpen, om 
zijn rechten uit te oefenen en om een 
eerlijke gang van zaken bij de procedure te 
waarborgen.  Het recht op bijstand door 
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communicatie tussen de verdachte of 
beklaagde en zijn raadsman, geldt tijdens 
de strafprocedure voor onderzoeks- en 
gerechtelijke autoriteiten, onder meer 
tijdens politieverhoren, tijdens alle 
zittingen van het gerecht en tijdens alle 
noodzakelijke tussenzittingen, en kan ook 
in andere situaties gelden. Deze bepaling 
laat nationale rechtsregels betreffende de 
aanwezigheid van een raadsman tijdens 
eender welke fase van de strafprocedure 
onverlet.

een tolk, mede bij de communicatie tussen 
de verdachte en zijn advocaat, geldt tijdens 
de volledige duur van die procedure. Voor 
vertolking moet ook worden gezorgd in 
geval van detentie voor de officiële 
contacten tussen de penitentiaire 
autoriteiten en de gedetineerde.

Or. en

Motivering

Het recht op bijstand door een tolk moet veelomvattend genoeg zijn om te waarborgen dat de 
procedure eerlijk verloopt.

Amendement 21

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat personen 
met een gehoorstoornis worden bijgestaan 
door een tolk, indien zulks passend is voor 
die persoon.

2. Het recht op bijstand door een tolk 
omvat taalkundige bijstand aan personen 
met een lichamelijke of geestelijke 
handicap.

Or. en

Motivering

Het recht op bijstand door een tolk moet meer omvatten dan alleen bijstand van mensen met 
gehoorstoringen. 

Amendement 22

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
passende wijze, mede door raadpleging 
van de verdachte of beklaagde, wordt 
nagegaan of hij de taal van de 

3. De lidstaten voorzien in procedures 
waarmee kan worden nagegaan of de 
verdachte de taal van de strafprocedure 
verstaat en spreekt en of hij de bijstand van 
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strafprocedure verstaat en spreekt en of hij 
de bijstand van een tolk nodig heeft.

een tolk nodig heeft.

Or. en

Motivering

Er moet een procedure zijn waarmee kan worden nagegaan waaraan de verdachte behoefte 
heeft.

Amendement 23

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 4

Tekst van het initiatief Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
enigerlei fase van de procedure, 
overeenkomstig het nationale recht, een 
vaststelling dat er geen vertolking nodig 
is, kan worden herzien. Een dergelijke 
herziening brengt voor de lidstaten niet de 
verplichting met zich mee te voorzien in 
een afzonderlijke regeling waarbij de 
enige grond voor herziening de betwisting 
van een ontbreken van een vertaling is.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat bij een 
gerechtelijke instantie beroep kan worden 
aangetekend tegen een beslissing waarbij 
wordt vastgesteld dat de verdachte niet 
door een tolk behoeft te worden 
bijgestaan, alsmede voor een 
klachtenprocedure en gelegenheid om een 
vervangende tolk aan te wijzen.

Or. en

Motivering

Ter wille van de rechtvaardigheid is het noodzakelijk te bepalen dat er een recht op beroep 
bestaat, en niet zozeer dat “een vaststelling kan worden herzien”, en bovendien dat beroep bij 
een gerechtelijke instantie moet worden ingesteld. Bovendien moet er een klachtenprocedure 
zijn.

Amendement 24

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

5 bis. Technologieën als videolinks, 
telefoon- of internetverbindingen, mogen 
in laatste instantie worden gebruikt
wanneer de persoonlijke aanwezigheid 
van een tolk onmogelijk is, bijvoorbeeld 
wanneer er op zeer korte termijn behoefte 
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aan is, en mits het gebruik ervan het recht 
op een eerlijk proces niet ondermijnt. 
Deze optie mag niet worden gebruikt voor 
procedures die plaatsvinden op de 
rechtbank.

Or. en

Motivering

Technologische faciliteiten mogen alleen worden gebruikt als de persoonlijke aanwezigheid van 
een tolk onmogelijk is, zoals in een noodsituatie of wanneer er sprake is van zeldzame talen en 
dialecten en mits het recht op een eerlijk proces niet wordt ondermijnd.

Amendement 25

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
verdachte of beschuldigde die de taal van 
de strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
een vertaling, in zijn moedertaal of een 
andere taal die hij begrijpt, ontvangt van 
alle processtukken die essentieel zijn voor 
de waarborging van zijn rechten op een 
eerlijk verloop van de procedure, of ten 
minste van de belangrijke passages uit die 
stukken, mits die persoon recht op 
toegang tot de betrokken processtukken 
heeft krachtens het nationale recht.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
verdachte die de taal van de strafprocedure 
niet verstaat of spreekt, prompt vertalingen
ontvangt van al het schriftelijk materiaal 
dat nodig is om te waarborgen dat hij de 
zaak tegen hem kan begrijpen, dat hij zijn 
rechten kan uitoefenen en dat de 
strafprocedure eerlijk verloopt.

Or. en

Motivering

De beklaagde moet de essentiële documenten in alle stadia van de procedure kunnen begrijpen 
om een geloofwaardige verdediging voor te bereiden.

Amendement 26

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. De bevoegde autoriteiten bepalen wat 
de uit hoofde van lid 1 te vertalen 

2. Op zijn minst moeten het 
aanhoudingsbesluit, de tenlastelegging, 
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essentiële processtukken zijn. De 
essentiële processtukken die in hun geheel 
of waarvan de belangrijke passages 
vertaald moeten worden, omvatten ten 
minste aanhoudingsbevelen of 
gelijkwaardige besluiten tot 
vrijheidsbeneming, de tenlastelegging en 
eventuele vonnissen.

essentiële schriftelijke bewijsstukken, 
eventuele vonnissen, schriftelijk juridisch 
advies van de advocaat van de verdachte 
en, indien van toepassing, de 
detentievoorschriften, met inbegrip van de 
manier waarop informatie kan worden 
ingewonnen en klachten worden 
ingediend, worden beschouwd als 
noodzakelijk schriftelijk materiaal dat 
vertaald moet worden.

Or. en

Motivering

Van sommige documenten moet in een niet-uitputtende lijst worden aangegeven dat zij behoren 
tot schriftelijk materiaal dat noodzakelijk is om het recht van verdediging te kunnen uitoefenen.

Amendement 27

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. De verdachte of beschuldigde of zijn 
raadsman kan een met redenen omkleed 
verzoek indienen tot vertaling van andere 
stukken die noodzakelijk zijn voor de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht 
van verdediging.

3. De verdachte of zijn advocaat kan een 
met redenen omkleed verzoek tot vertaling 
van andere stukken indienen.

Or. en

Amendement 28

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

3 bis. Ruim voor het begin van de 
procedure dient een van een 
inhoudsopgave en volledige verwijzingen 
voorzien overzicht van het 
bewijsmateriaal van het parket in 
vertaling te worden verstrekt, opdat de 
verdachte met zijn advocaat kan 
overwegen of er een officieel verzoek om 
een vertaling van een bepaald stuk van 
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het bewijsmateriaal van het parket 
waarnaar in het overzicht wordt verwezen, 
moet worden ingediend.

Or. en

Motivering

Hiermee zou de uitoefening in de praktijk van het recht op vertaling van essentieel materiaal 
worden bevorderd.

Amendement 29

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 4

Tekst van het initiatief Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat in enige 
fase van de procedure, overeenkomstig 
het nationale recht, de mogelijkheid tot 
herziening bestaat indien niet wordt 
voorzien in de vertaling van een 
processtuk als bedoeld in de leden 2 en 3. 
Een dergelijke herziening brengt voor de 
lidstaten niet de verplichting met zich mee 
te voorzien in een afzonderlijke regeling 
waarbij de enige grond voor herziening de 
betwisting van een ontbreken van een 
vertaling is.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat bij een 
gerechtelijke instantie beroep kan worden 
aangetekend tegen een beslissing waarbij 
de vertaling van de in lid 2, 3 en 3 bis 
bedoelde documenten wordt geweigerd, en 
richten eveneens een klachtenprocedure 
in.

Or. en

Motivering

Ter wille van de rechtvaardigheid is het noodzakelijk te bepalen dat er een recht op beroep 
bestaat, en niet zozeer dat “een vaststelling kan worden herzien”, en bovendien dat beroep bij 
een gerechtelijke instantie moet worden ingesteld. Er moet tegen meer weigeringsbesluiten 
beroep kunnen worden aangetekend en er moet een klachtenprocedure komen.

Amendement 30

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 6

Tekst van het initiatief Amendement

6. Mits dat het eerlijke verloop van de 
procedure onverlet laat, kan, in 
voorkomend geval, in plaats van een 

6. Mits dat het eerlijke verloop van de 
procedure onverlet laat, kan, als afwijking 
onder uitzonderlijke omstandigheden en
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schriftelijke vertaling een mondelinge 
vertaling of een mondelinge samenvatting 
van de in dit artikel bedoelde 
processtukken worden verstrekt.

behoudens de beroepsprocedure in artikel 
3, lid 4, in plaats van een schriftelijke 
vertaling een mondelinge vertaling of een 
mondelinge samenvatting van het in dit 
artikel bedoelde schriftelijke materiaal
worden verstrekt, mits deze wordt gegeven 
in aanwezigheid van de advocaat van de 
verdachte en een volledige en permanente 
opname van een dergelijke mondelinge 
vertaling of samenvatting wordt bewaard.

Or. en

Motivering

Mondelinge vertalingen of samenvattingen moeten een uitzondering blijven en moeten met 
garanties worden omgeven, waaronder het recht van beroep.

Amendement 31

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 7

Tekst van het initiatief Amendement

7. Een persoon die uit hoofde van dit 
artikel een recht op vertaling van 
processtukken heeft, kan te allen tijde 
afzien van dat recht.

7. Een verdachte die uit hoofde van dit 
artikel een recht op vertaling van 
schriftelijk materiaal heeft, kan te allen 
tijde afzien van dat recht, echter 
uitsluitend indien hij juridisch advies 
heeft gekregen, indien de afwijking 
ondubbelzinnig is gesteld, indien zij 
schriftelijk in aanwezigheid van zijn 
advocaat werd gegeven en niet indruist 
tegen enig zwaarwegend openbaar belang. 

Or. en

Motivering

Het mag voor de verdachte niet mogelijk zijn met afwijkingen van het recht op vertaling in te 
stemmen wanneer er geen sterke waarborgen aanwezig zijn.
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Amendement 32

Ontwerprichtlijn
Artikel 5

Tekst van het initiatief Amendement

De lidstaten nemen concrete maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de verstrekte tolk-
en vertaaldiensten van adequate kwaliteit 
zijn, zodat de verdachte of beklaagde
alsmede de persoon tegen wie een 
Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer 
wordt gelegd, zijn rechten onverkort kan 
uitoefenen.

1. De lidstaten nemen concrete 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
verstrekte tolk- en vertaaldiensten van 
hoge kwaliteit zijn, zodat de verdachte 
alsmede de persoon tegen wie een 
Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd, zijn rechten onverkort kan 
uitoefenen.

Or. en

Motivering

De tolk- en vertaaldiensten moeten van hoge kwaliteit zijn opdat de verdachte zijn rechten 
onverkort kan uitoefenen. 

Amendement 33

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat er een opleiding wordt aangeboden 
aan rechters, openbare aanklagers, 
advocaten, politiefunctionarissen en 
bevoegde personeelsleden van de 
gerechten, zodat zij kunnen beoordelen 
wat de taalkundige behoeften zijn van de 
verdachte, kunnen waarborgen dat hij de 
procedure begrijpt en kunnen beoordelen 
welke kwaliteit de tolken en vertalers 
leveren. 

Or. en

Motivering

Er moet een bepaling over opleiding in de richtlijn worden opgenomen. Dit amendement is de 
tegenhanger van de nieuwe overweging 12 bis. Uit de redactie kan worden opgemaakt dat de 
opleiding door professionele organen kan worden verzorgd. 
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Amendement 34

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 ter. Om een hoge kwaliteit van de 
vertaal- en tolkdiensten te waarborgen, 
alsmede een efficiënte toegang ertoe, 
zorgen de lidstaten voor een nationaal 
systeem voor de opleiding, kwalificatie en 
accreditatie van juridisch vertalers en 
tolken; zij zorgen er ook voor dat er een 
nationaal register van onafhankelijke, 
aldus gekwalificeerde professionele 
vertalers en tolken wordt aangelegd, dat -
tevens op grensoverschrijdende basis - ter 
beschikking staat van advocaten en 
relevante instanties. 

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten concrete stappen nemen om ervoor te zorgen dat over de diensten van 
professionele tolken en vertaler kan worden beschikt en moeten daartoe systemen voor hun 
opleiding, kwalificatie en registratie opzetten.

Amendement 35

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 5 bis
Termijnen

Bij termijnen in de procedure wordt 
rekening gehouden met de voor vertaling 
en vertolking benodigde tijd.

Or. en

Motivering

Tenzij bij de uiterste termijnen in de procedure rekening wordt gehouden met de vereisten van 
vertaling en vertolking, zou de eerlijkheid van het proces in gevaar kunnen komen.
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Amendement 36

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 5 ter
Opnames

De lidstaten zorgen ervoor dat er altijd 
een geluids- of beeldopname wordt 
gemaakt die bij een geschil ter 
beschikking wordt gesteld aan een der 
partijen wanneer een tolk bijstand 
verleent tijdens een gesprek van de politie 
of de openbare aanklager met de 
verdachte, wanneer overeenkomstig 
artikel 3, lid 6 een mondelinge vertaling 
of een mondelinge samenvatting van 
schriftelijk materiaal wordt gegeven, dan 
wel wanneer overeenkomstig artikel 3, lid 
7 van het recht op vertaling van 
schriftelijk materiaal is afgeweken.

Or. en

Motivering

Het is van vitaal belang dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de tolkendienst in geval van 
beroepen of geschillen kan worden gecontroleerd aan de hand van deze opnamen.

Amendement 37

Ontwerprichtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Tekst van het initiatief Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om uiterlijk op …* aan deze richtlijn te 
voldoen.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om uiterlijk op …* aan deze richtlijn te 
voldoen.

____________________
* PB: 30 maanden na de bekendmaking van deze 
richtlijn in het Publicatieblad.

____________________
* PB: twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn).

Or. en

Motivering

Dit is de normale termijn voor de omzetting van richtlijnen.
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Amendement 38

Ontwerprichtlijn
Artikel 8

Tekst van het initiatief Amendement

De Commissie dient uiterlijk op …* een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad, waarin wordt beoordeeld in hoeverre 
de lidstaten de nodige maatregelen hebben
genomen om aan deze richtlijn te voldoen, 
indien nodig vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

De Commissie dient uiterlijk op … een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad, waarin wordt beoordeeld in hoeverre 
de lidstaten de nodige maatregelen hebben 
genomen om aan deze richtlijn te voldoen, 
indien nodig vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen ter verbetering van 
de door de richtlijnen geboden 
waarborgen voor een eerlijk proces.

____________________

* PB: 30 maanden na de bekendmaking van deze 
richtlijn in het Publicatieblad.

____________________

* PB: drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en
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TOELICHTING

In 2004 diende de Commissie een voorstel in voor een richtlijn van de Raad over bepaalde 
procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie (COM(2004)0328) dat 
een vrij breed pakket betrof. Het Parlement gaf zijn volledige steun aan het voorstel omdat het de 
opvatting van de Commissie deelde dat het vertrouwen tussen de lidstaten op het gebied van 
justitiële samenwerking aanzienlijk zou worden vergroot door geharmoniseerde rechten voor 
personen tijdens onderzoeken en gerechtelijke procedures.

Omdat de lidstaten er echter niet in slaagden overeenstemming te bereiken, werden de 
onderhandelingen over dit brede pakket in 2007 gestaakt. Het Zweedse voorzitterschap blies in 
der tweede helft van 2009 de pogingen nieuw leven in, en wel in de vorm van een algemene 
"routekaart" (PB C 295 van 4.12.2009, blz. 1) ter versterking van de procedurele rechten in 
strafprocedures van verdachten en beschuldigden, die neerkwam op een stapsgewijze benadering 
en niet zozeer op één enkele allesomvattende maatregel. 

De Europese Raad was verheugd over het feit dat de Raad had ingestemd met de routekaart, 
waarvan de vijf beoogde maatregelen binnen het toepassingsterrein van het voorstel uit 2004 
vielen: rechten op vertaling en vertolking; het recht op informatie over de rechten van de 
verdachte en over de tenlastelegging (Letter of Rights - "verklaring van de rechten"); het recht op 
juridisch advies en bijstand; het recht op communicatie met consulaire autoriteiten en derden, 
zoals werkgevers, familie of vrienden; en voor kwetsbare verdachten het recht op specifieke 
steun en garanties. Bovendien zijn er plannen voor een Groenboek betreffende de fase die 
voorafgaat aan het proces.

In het programma van Stockholm nodigde de Commissie de Europese Raad uit de voorstellen 
waarin de routekaart voorzag met het oog op een snelle tenuitvoerlegging voor te leggen, een 
onderzoek te doen naar verdere elementen van minimum procedurele rechten voor 
beschuldigden en verdachten en om vast te stellen of er andere punten, bijvoorbeeld het beginsel 
dat uitgegaan wordt van de onschuld van de verdachte, nadere aandacht moeten krijgen om een 
betere samenwerking op dit gebied te bevorderen. 

1 juli 2009 stelde de Commissie als eerste routekaartmaatregel een kaderbesluit van de Raad 
voor (COM(2009)0338), dat uitsluitend gewijd was aan het recht op een tolk- en vertaaldiensten 
in strafprocedures.  Het Europees Parlement werd geraadpleegd en de huidige rapporteur stelde 
een ontwerpverslag op (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), maar als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon vond geen verdere behandeling plaats. Het 
getuigt van een betreurenswaardig minimalistische opvatting van democratie dat het Parlement 
niet geraadpleegd is over de routekaart en evenmin over de resolutie betreffende de praktische 
uitvoering van het kaderbesluit betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten.

Om praktische redenen kon de Commissie in december 2009 niet met spoed een voorstel 
opstellen voor een richtlijn inzake rechten op taalgebied en daarom werd dit gedaan door een 
groep lidstaten (PE-CONS 1/10), waarbij de inhoud een weerspiegeling vormde van de 
overeenkomst van de 27 regeringen in oktober 2009 over het kaderbesluit in de context van de 
destijds geldende unanimiteitseis.

Standpunt van de rapporteur

De justitiële samenwerking in de EU op strafrechtelijk gebied ontwikkelt zich op een 
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onevenwichtige manier, omdat er meer werk wordt gemaakt van de vervolging en de 
rechtshandhaving dan van de rechten van de verdachte (zoals het Europees aanhoudingsbevel 
aantoont). Het ontbreken van stevige procedurele waarborgen voor personen die onderworpen 
zijn aan rechtsstelsels die zij veelal amper begrijpen, is een leemte die moet worden gevuld.

Daarom is deze nieuwe impuls die aan de procedurele rechten wordt gegeven welkom en hoewel 
de stapsgewijze benadering niet de voorkeur verdient, is het toch nog beter dan helemaal geen 
actie op dit gebied en bovendien is het belangrijk dat de dynamiek behouden blijft. Dit houdt niet 
alleen in dat de routekaart moet worden voltooid maar ook dat er in de nabije toekomst nadere 
vertrouwenwekkende en 'rechtenversterkende' maatregelen moeten worden getroffen: het recht 
van buitenlandse verdachten om op niet-discriminerende wijze in aanmerking te komen voor 
vrijlating op borgtocht heeft de allerhoogste prioriteit.  Alle routekaartvoorstellen moeten zo snel 
mogelijk worden ingediend omdat de procedurele rechten nauw met elkaar zijn verbonden. Zo 
kan het recht op adequate tolk- en vertaaldiensten worden ondermijnd door onvoldoende 
informatie over de rechten of het niet voorhanden zijn van prompte of gratis rechtsbijstand. De 
extra kosten die de richtlijn met zich mee zal brengen voor de lidstaten zijn de kosten die 
onontbeerlijk zijn om een eerlijk proces te waarborgen en om dwalingen van het recht te 
vermijden, en deze zullen in ieder geval worden gecompenseerd door een geringer aantal dure 
beroepsprocedures en vertragingen. In een resolutie betreffende optimale praktijken die 
eventueel ter flankering van deze richtlijn wordt aangenomen moeten krachtige praktische 
maatregelen worden opgenomen die gebruikmaking van de in de richtlijn vastgelegde rechten 
zullen bevorderen. 

Naleving van de normen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
(EVRM) moet de basis vormen van het wederzijds vertrouwen dat vereist is voor de wederzijdse 
erkenning in justitiële aangelegenheden. Tevens zijn dit de minimumnormen die door de 
lidstaten van de Europese Unie moeten worden nageleefd. De rechten in deze richtlijn zijn 
gebaseerd op artikel 5 (over het recht op vrijheid en veiligheid) en artikel 6 (over het recht op 
een eerlijk proces) van het Verdrag. Hoewel er situaties bestaan waarin artikel 5 van toepassing 
is en deze EU-maatregel niet, bijvoorbeeld detentie in verband met geestelijke gezondheid, heeft 
het toch zin dit artikel aan te halen. In artikel 5 wordt bepaald dat niemand zijn vrijheid mag 
worden ontnomen, behalve "overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure" en 
derhalve is de werkingssfeer ruimer dan wat er in de rechtbank gebeurt; dit wordt weerspiegeld 
door het feit dat deze richtlijn van toepassing is op ondervraging voorafgaand aan het proces.

Aangezien de EU streeft naar de totstandbrenging van een Ruimte van rechtvaardigheid, met 
gemeenschappelijke regels en een intensieve samenwerking, moeten de richtlijn en soortgelijke 
wetgeving die erop volgt niet alleen het EVRM eerbiedigen maar ook erop voortbouwen 
overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zodat de EU-normen 
voor de bescherming van verdachten naar een hoger niveau worden getild. 

Dit verslag amendeert het voorstel van de lidstaten op verschillende punten, met name: 

- er wordt zowel naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verwezen als naar 
het EVRM;
- de rechten worden van toepassing zodra de verdachte wordt ondervraagd of aangehouden en 
ook wanneer hij zich ervan bewust is dat hij verdacht wordt, zonder dat de autoriteiten de 
verdachte hiervan op de hoogte moeten stellen;
- uitbreiding van de rechten zodat ze gedurende alle fases van de strafprocedure gelden, met 
inbegrip van de veroordelingsfase, beroepsprocedures en detentie totdat de laatste 
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beroepsprocedure is afgesloten;
- er wordt bepaald dat de rechten schriftelijk aan de verdachte kenbaar moeten worden gemaakt;
- de steun voor personen met een gebrek aan taalvaardigheid wordt uitgebreid tot alle personen 
met een lichamelijke of geestelijke handicap;
- vertolking van de communicatie tussen de verdachte en diens advocaat en vertaling van 
juridisch advies;
- het te vertalen schriftelijk materiaal moet alle essentiële documenten van de zaak omvatten; 
- beroepen moeten worden ingesteld bij een gerechtelijke instantie en er dient een 
klachtenprocedure te worden ingevoerd;
- er worden bepalingen over de opleiding en over de kwalificaties en registratie van tolken en 
vertalers toegevoegd; 
- toevoeging van verdere garanties: inzake registratie, voldoende tijd en faciliteiten en inzake 
uiterste termijnen in de procedure, zodat rekening wordt gehouden met de eisen die vertolking en 
vertaling stellen.


