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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa do 
tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając inicjatywę grupy państw członkowskich (00001/2010),

– uwzględniając art. 82 ust. 2 akapit drugi lit. b) i art. 289 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
UE, zgodnie z którymi Rada przedłożyła inicjatywę Parlamentowi (C7-0005/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i ust. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając [uzasadnione opinie przesłane przewodniczącemu przez parlamenty 
narodowe/uzasadnioną opinię przesłaną przewodniczącemu przez parlament narodowy] 
dotyczące/ą faktu respektowania przez inicjatywę zasady pomocniczości,

– uwzględniając opinię Komisji (COM(…)),,

– uwzględniając art. 44 i 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, 
jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Projekt dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Unia Europejska postawiła sobie za cel 
utrzymanie i rozwijanie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości. Zgodnie z konkluzjami 
Rady Europejskiej w Tampere z dnia 15 
i 16 października 1999 r., a zwłaszcza ich 
pkt 33, zasada wzajemnego uznawania
powinna stać się podstawą współpracy 
sądowej zarówno w sprawach cywilnych, 

1. Unia Europejska postawiła sobie za cel 
utrzymanie i rozwijanie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości. Zgodnie z konkluzjami 
Rady Europejskiej w Tampere z dni 15 i 16 
października 1999 r., a zwłaszcza ich pkt 
33, niezbędne zbliżenie ustawodawstwa 
ułatwi współpracę, a także uczyni zasadę
wzajemnego uznawania podstawą 
współpracy sądowej zarówno w sprawach 
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jak i karnych w Unii Europejskiej. cywilnych, jak i karnych w obrębie Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie konkluzji z Tampere.

Poprawka 2

Projekt dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(5) Mimo że wszystkie państwa 
członkowskie są stronami europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności (EKPC)
z doświadczenia wynika, że nie zawsze 
stanowi to o zapewnieniu wystarczającego 
zaufania do systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
innych państw członkowskich.

(5) Wzajemne uznawanie wyroków 
w sprawach karnych zakłada, że państwa 
członkowskie darzą wzajemnym 
zaufaniem swoje systemy karne. 
Konieczne jest jednak wzmocnienie 
wzajemnego zaufania. Zaufanie to 
wymaga przestrzegania minimalnych 
standardów określonych w europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC), 
zwłaszcza poprzez zapewnienie 
spójniejszego wdrażania praw i gwarancji 
zapisanych w art. 5 i art. 6 EKPC. 
Wymaga ono również dalszego rozwijania 
tych standardów - za pośrednictwem 
niniejszej dyrektywy i innych środków - w 
ramach Unii Europejskiej, w tym w 
świetle Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej (Karty). Wdrażając niniejszą 
dyrektywę państwa członkowskie nie 
mogą w żadnym przypadku zejść poniżej 
standardów określonych w EKPC i Karcie 
oraz orzecznictwie sądów europejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć wzajemne zaufanie dyrektywa ta powinna zarówno nasilać przestrzeganie 
standardów EKPC jak i tworzyć „wartość dodaną UE” opierając się na nich, w świetle Karty 
praw podstawowych. 
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Poprawka 3

Projekt dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(8) Prawo osób, które nie rozumieją języka 
postępowania, do tłumaczenia ustnego
i pisemnego zostało sformułowane w art. 6 
EKPC oraz w wykładni zawartej 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Przepisy niniejszej 
dyrektywy ułatwiają stosowanie tego 
prawa w praktyce. W tym celu w niniejszej 
dyrektywie zamierza się zapewnić 
podejrzanemu lub oskarżonemu prawo do 
tłumaczenia ustnego i pisemnego 
w trakcie postępowania karnego, by 
zagwarantować jego prawo do rzetelnego 
procesu sądowego.

(8) Poszanowanie prawa do rzetelnego 
procesu i obrony zostało zapisane w art. 
47 i art. 48 Karty. Prawo osób, które nie 
rozumieją języka postępowania, do, między 
innymi, tłumaczenia ustnego i pisemnego 
zostało sformułowane w art. 5 i 6 EKPC w 
wykładni zinterpretowanej w 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Przepisy niniejszej 
dyrektywy ułatwiają stosowanie tego 
prawa w praktyce w trakcie postępowania 
karnego, w tym podczas postępowania 
przedprocesowego, wydawania wyroku i 
na wszelkich etapach procedury 
odwoławczej, aż do zupełnego 
zakończenia postępowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zacytować odpowiednie przepisy Karty UE, a także EKPC oraz sprecyzować zakres 
„postępowania karnego”.

Poprawka 4

Projekt dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(10) Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny zapewniać ochronę − przez 
udzielenie darmowej i odpowiedniej 
pomocy językowej − praw podejrzanych, 
którzy nie władają językiem postępowania
ani go nie rozumieją, do zrozumienia 
przedstawionych im zarzutów lub 
podejrzeń i przebiegu postępowania

(10) Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny zagwarantować, aby prawa
podejrzanych, którzy nie władają językiem 
postępowania lub go nie rozumieją, do 
zrozumienia przedstawionych im zarzutów
i przebiegu postępowania w takim stopniu, 
aby móc korzystać ze swych praw, były 
chronione poprzez udzielenie darmowej, 
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w takim stopniu, aby móc korzystać ze 
swych praw. Podejrzany lub oskarżony 
powinien m.in. być w stanie przedstawić 
swojemu doradcy prawnemu swoją wersję 
wydarzeń, zwrócić uwagę na wszelkie 
stwierdzenia, z którymi się nie zgadza, i
uświadomić swojemu doradcy prawnemu 
wszelkie fakty, które należy przedstawić 
jako linię obrony. W związku z tym 
przypomina się, że przepisy niniejszej 
dyrektywy określają zasady minimalne.
Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
prawa określone w niniejszej dyrektywie, 
by zapewnić wyższy poziom ochrony, 
także w sytuacjach nie ujętych wyraźnie 
w niniejszej dyrektywie. Poziom ochrony 
nigdy nie powinien być niższy niż 
przewidziano w EKPC i w wykładni 
zawartej w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

wysokiej jakości i odpowiedniej pomocy 
językowej w odpowiednim czasie i z 
wykorzystaniem możliwości 
gwarantujących rzetelność postępowania.
Pomoc ta powinna obejmować rozmowy 
między podejrzanym i jego obrońcą oraz 
dokumenty niezbędne do 
zagwarantowania, że jest on w stanie
zrozumieć toczące się przeciw niemu 
postępowanie i korzystać z 
przysługujących mu praw i do 
zagwarantowania rzetelności 
postępowania. Powinna ona także 
obejmować, w razie potrzeby, zasady 
dotyczące przetrzymywania, w tym w 
zakresie dotyczącym otrzymywania 
informacji i wnoszenia skarg oraz 
formalnych kontaktów między organami 
dokonującymi zatrzymania i podejrzanym. 
Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
prawa określone w niniejszej dyrektywie, 
by zapewnić wyższy poziom ochrony, 
także w sytuacjach nie ujętych wyraźnie 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka związana jest z poprawkami dotyczącymi art. 1. 

Poprawka 5

Projekt dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(11) Państwa członkowskie nie powinny
być zobowiązane do zapewniania 
tłumaczenia ustnego rozmów między 
podejrzanym lub oskarżonym a jego 
doradcą prawnym w przypadkach, gdy 
mogą oni skutecznie porozumiewać się w 
tym samym języku. Państwa członkowskie 
nie powinny być również zobowiązane do 
zapewniania tłumaczenia ustnego takich 

(11) Przepisy niniejszej dyrektywy
powinny w jak najkrótszym czasie zostać 
włączone do kompleksowych ram 
prawnych dotyczących gwarancji 
proceduralnych, które powinny
obejmować: właściwe poszanowanie 
zasady domniemania niewinności, prawo 
do równego traktowania przy wyrażaniu 
zgody na zwolnienie za kaucją, prawo do 
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rozmów w przypadkach, gdy prawo do
tłumaczenia ustnego stosuje się wyraźnie 
w celu innym niż wykonanie prawa do 
rzetelnego procesu sądowego w danym 
postępowaniu.

otrzymania porady prawnej, a w razie 
konieczności do bezpłatnej pomocy 
prawnej, prawo do uzyskania informacji o 
przysługujących prawach (tzw.
„pouczenie o prawach podejrzanego”), 
prawo do przedstawienia dowodów, prawo 
do otrzymania specjalnej pomocy przez 
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania, ochronę młodocianych 
podejrzanych, prawo do kontaktu z 
władzami konsularnymi i osobami 
trzecimi, minimalne standardy 
przetrzymywania i dostępne mechanizmy 
wniesienia odwołania. 

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do usług językowych w konkretnym przypadku zostanie określone i będzie podlegać 
odwołaniu zgodnie z procedurami określonymi w tej dyrektywie. Niniejsza dyrektywa w 
sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego stanowi zaledwie pierwszy instrument 
prawny w obranym podejściu stopniowym. Muszą po niej powstać kolejne akty dotyczące 
podstawowych praw proceduralnych.

Poprawka 6

Projekt dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(12) Stwierdzenie braku potrzeby 
tłumaczenia ustnego lub pisemnego 
powinno podlegać weryfikacji zgodnie 
z prawem krajowym. Weryfikację taką 
można przeprowadzić np. za pomocą 
konkretnej procedury skarg lub w ramach 
zwykłej procedury odwołania od decyzji 
z przyczyn merytorycznych.

(12) Stwierdzenie braku potrzeby 
tłumaczenia ustnego lub pisemnego 
powinno podlegać odwołaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do odwołania daje większą ochronę niż „weryfikacja”. 
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Poprawka 7

Projekt dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12a) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby sędziowie, prokuratorzy, obrońcy, 
policjanci i pracownicy sądu odbywali 
szkolenia umożliwiające im ocenę potrzeb 
językowych podejrzanego, 
zagwarantowanie, że rozumie on 
postępowanie i ocenę jakości tłumaczenia 
ustnego i pisemnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy włączyć do dyrektywy przepis dotyczący szkoleń. Ten nowy punkt preambuły związany 
jest z nowym art. 5 ust. 2. Sposób w jaki jest on sformułowany uznaje, że szkolenia mogą być 
także zapewniane przez organizacje zawodowe. 

Poprawka 8

Projekt dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(13) Odpowiedniej pomocy należy udzielić 
także podejrzanym lub oskarżonym
cierpiącym na zaburzenia słuchu lub
mowy.

(13) Odpowiedniej pomocy należy udzielić 
także podejrzanym cierpiącym na
upośledzenie fizyczne lub umysłowe 
wpływające na ich zdolność do 
skutecznego komunikowania się, takie jak
zaburzenia słuchu i mowy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka związana jest z poprawką do art. 2 ust. 5 dotyczącego pomocy w 
przypadku upośledzenia fizycznego lub umysłowego.
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Poprawka 9

Projekt dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(14) U podstaw właściwego wymierzania
sprawiedliwości leży obowiązek opieki nad 
podejrzanymi lub oskarżonymi 
znajdującymi się w potencjalnie 
niekorzystnym położeniu, zwłaszcza 
z powodu upośledzeń fizycznych 
wpływających na ich zdolność do 
skutecznego porozumiewania się. 
Prokuratura, organy ścigania i organy 
sądowe powinny zatem dopilnować, by 
osoby te były w stanie skutecznie
wykonywać prawa przewidziane na mocy 
niniejszej dyrektywy, np. zwracając uwagę 
na wszelkie potencjalne słabości mające 
wpływ na zdolność tych osób do śledzenia 
postępowania i do wyrażania się, oraz 
podejmując odpowiednie kroki w celu 
zagwarantowania tych praw.

(14) Obowiązek pieczy nad osobami 
podejrzanymi, które nie są w stanie 
rozumieć lub śledzić przebiegu 
postępowania leży u podstaw
prawidłowego funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości. Prokuratura, organy 
ścigania oraz organy sądowe powinny w
związku z tym zagwarantować, aby 
podejrzani, którzy potencjalnie znajdują 
się w sytuacji słabszej, byli w stanie 
skutecznie korzystać ze swoich praw. 
Wszystkie te organy powinny posiadać 
świadomość tej potencjalnie słabszej 
pozycji podejrzanych i podjąć
odpowiednie kroki w celu 
zagwarantowania omawianych praw.
Powinno to zawsze mieć miejsce, jeśli 
podejrzany jest nieletni lub cierpi z 
powodu niepełnosprawności, która 
wpływa na jego możliwość aktywnego 
uczestnictwa w postępowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zyskuje na jasności.

Poprawka 10

Projekt dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(14a) Niniejszą dyrektywę należy ocenić w 
świetle zdobytych w praktyce doświadczeń. 
W stosownych przypadkach należy ją 
zmienić z myślą o poprawie 
ustanowionych przez nią gwarancji.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką nr 39 dotyczącą art. 8.

Poprawka 11

Projekt dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(15) Zagwarantowanie rzetelności 
postępowania wymaga, by istotne
dokumenty, lub przynajmniej główne ich 
części, były przetłumaczone dla 
podejrzanego lub oskarżonego. Od 
organów państw członkowskich zależy 
postanowienie o tym, które dokumenty 
należy przetłumaczyć, zgodnie z prawem 
krajowym. Niektóre dokumenty powinny 
zawsze być uważane za istotne dokumenty, 
które należy przetłumaczyć; jest to np. 
decyzja o pozbawieniu danej osoby 
wolności, zarzut lub oskarżenie oraz każdy 
wyrok.

(15) Zagwarantowanie rzetelności 
postępowania wymaga, by dokumenty
niezbędne do zapewnienia, że podejrzany 
jest w stanie zrozumieć toczące się przeciw 
niemu postępowanie i korzystać z 
przysługujących mu praw były 
przetłumaczone. Niektóre dokumenty, 
takie jak decyzja o pozbawieniu wolności, 
akt oskarżenia, najważniejsze dokumenty 
dowodowe, wyrok, porada prawna 
sporządzona na piśmie przez obrońcę 
podejrzanego oraz, w razie potrzeby, 
zasady dotyczące przetrzymywania, w tym 
otrzymywania informacji i wnoszenia 
skarg, powinny zawsze być uważane za
niezbędne dokumenty, które należy 
przetłumaczyć.

Or. en

Uzasadnienie

Zmienione sformułowanie w lepszym stopniu gwarantuje rzetelność postępowania i 
pozostawia swobodę w sprawie podjęcia decyzji co do obowiązku tłumaczenia w konkretnej 
sprawie dzięki procedurze oceny i odwołania.

Poprawka 12

Projekt dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(16) Zrzeczenie się prawa do tłumaczenia (16) Każde zrzeczenie się prawa do 
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pisemnego dokumentów powinno być
jednoznaczne, posiadać minimalne 
zabezpieczenia i nie powinno stać 
w sprzeczności z żadnym istotnym 
interesem publicznym.

tłumaczenia pisemnego dokumentów 
powinno podlegać wymogom, na mocy 
których podejrzany otrzymał poradę 
prawną i zrzeczenie jest jednoznaczne,
zostało wręczone na piśmie w obecności 
obrońcy i nie stoi w sprzeczności z żadnym 
istotnym interesem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Podejrzany nie powinien mieć możliwości zrzeczenia się swych praw bez spełnienia
odpowiednio surowych warunków.

Poprawka 13

Projekt dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(18) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby przepisy niniejszej 
dyrektywy, gdy odpowiadają one prawom 
gwarantowanym na mocy EKPC, były
wykonywane w sposób spójny
z postanowieniami EKPC i z wykładnią 
zawartą w stosownym orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

(18) Przepisy niniejszej dyrektywy, które
odpowiadają prawom gwarantowanym na 
mocy EKPC lub Karty są interpretowane i
wykonywane w sposób spójny z tymi 
prawami i z wykładnią zawartą 
w stosownym orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana jest nowym art. 1 ust. 2b. Należy zachować spójność zarówno z 
EKPC/orzecznictwem Strasburga jak i Kartą UE/ orzecznictwem ETS.

Poprawka 14

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy
dotyczące prawa do tłumaczenia ustnego

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady
dotyczące prawa do tłumaczenia ustnego i 
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i pisemnego w postępowaniu karnym oraz
w postępowaniu służącym wykonaniu
europejskiego nakazu aresztowania.

pisemnego w każdego typu postępowaniu 
karnym, w tym między innymi podczas 
postępowania przedprocesowego, 
wydawania wyroku, zatrzymania i na 
wszelkich etapach procedury 
odwoławczej, aż do ostatecznego 
zakończenia postępowania, oraz w trakcie 
postępowania w następstwie wydania
europejskiego nakazu aresztowania.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest aby poszczególne osoby miały dostęp do tłumaczeń ustnych i pisemnych na 
wszystkich etapach postępowania karnego, aż do wyczerpania wszystkich środków 
odwoławczych. 

Poprawka 15

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1a. Dla celów niniejszej dyrektywy pod 
pojęciem „podejrzany” należy rozumieć 
osobę podejrzaną, aresztowaną, ściganą 
lub skazaną oczekującą wyroku w związku 
z przestępstwem, do momentu zakończenia 
prawomocnym wyrokiem postępowania 
karnego, w trakcie którego przysługuje 
prawo do tłumaczenia ustnego i 
tłumaczenia pisemnego.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich etapów postępowania karnego, w tym 
postępowania przedprocesowego i zmiany orzeczonej kary w procedurze odwoławczej, 
dlatego też pojęcie „podejrzany” należy rozumieć odpowiednio.
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Poprawka 16

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Prawa te mają zastosowanie wobec 
każdej osoby od chwili, gdy właściwe 
organy danego państwa członkowskiego
uświadomią tej osobie, że jest ona
podejrzana lub oskarżona o popełnienie 
przestępstwa, do czasu zakończenia 
postępowania rozumianego jako 
ostateczne ustalenie tego, czy dany 
podejrzany lub oskarżony popełnił to 
przestępstwo.

2. Prawa te mają zastosowanie wobec 
każdej osoby od momentu jej 
przesłuchania lub aresztowania przez 
władze państwa członkowskiego w 
związku z popełnieniem przestępstwa lub 
w inny sposób uświadomienia sobie przez 
nią, że jest podejrzana, do momentu 
ostatecznego zakończenia postępowania, w 
tym skazania i rozpatrzenia wszelkich 
odwołań, a także w czasie zatrzymania w 
odniesieniu do wszelkich formalnych 
kontaktów pomiędzy organami 
dokonującymi zatrzymania i 
zatrzymanym.

Or. en

Uzasadnienie

Okres, w którym prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego mają zastosowanie powinien być
tak dlugi jak tego wymaga interes wymiaru sprawiedliwości.

Poprawka 17

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Podejrzanego bezzwłocznie informuje 
się o prawach przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie. Informacje te podawane są w 
formie pisemnej. Podejrzani cierpiący na 
upośledzenie wzroku lub zdolności 
czytania powinni zostać poinformowani o 
tych prawach ustnie, w języku, który 
rozumieją.

Or. en
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Uzasadnienie

Osoba podejrzana musi znać przysługujące jej prawa do pomocy językowej, a informacje 
powinny być jej dostarczone w formie pisemnej, tak aby mogła z nich w pełni skorzystać. 
Należy również przewidzieć szczególne przepisy dla osób niedowidzących.

Poprawka 18

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2b. Przepisy niniejszej dyrektywy, które 
odpowiadają prawom gwarantowanym na 
mocy EKPC lub Karty, są interpretowane 
i wykonywane w sposób spójny z prawami 
i z wykładnią zawartą w stosownym 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest związana z poprawką do punktu 18 preambuły. Należy zachować spójność 
zarówno z EKPC/orzecznictwem Strasburga jak i Kartą UE/ orzecznictwem ETS.

Poprawka 19

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do żadnego postępowania, które może 
prowadzić do nałożenia kar przez 
instancję inną niż sąd karny, o ile 
postępowanie to nie toczy się przed sądem 
mającym jurysdykcję w sprawach 
karnych.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zakres dyrektywy nie powinien ulegać zawężeniu.

Poprawka 20

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. W celu zagwarantowania prawa do
rzetelnego procesu sądowego państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie 
rozumie języka danego postępowania 
karnego ani nim nie włada, zapewniono 
tłumaczenie ustne na jego język ojczysty 
lub na inny zrozumiały dla niego język. 
Podczas postępowania karnego przed 
organami śledczymi i sądowymi, również 
podczas przesłuchania przez policję, 
podczas wszystkich rozpraw sądowych 
oraz wszelkich niezbędnych posiedzeń 
między rozprawami zapewnia się 
tłumaczenie ustne, również rozmów 
między podejrzanym lub oskarżonym
a jego doradcą prawnym; tłumaczenie 
takie może być zapewnione również 
w innych sytuacjach. Niniejszy przepis nie 
ma wpływu na przepisy prawa krajowego 
dotyczące obecności doradcy prawnego na 
każdym etapie postępowania karnego.

1. W celu zagwarantowania rzetelnego 
procesu sądowego państwa członkowskie 
zapewniają, aby podejrzanemu, który nie 
rozumie języka danego postępowania 
karnego ani nim nie włada, zapewniono
bezzwłocznie tłumaczenie ustne niezbędne 
w celu zagwarantowania, że będzie on w 
stanie zrozumieć toczące się przeciw 
niemu postępowanie i korzysta z 
przysługujących mu praw. Zapewnia się 
tłumaczenie ustne, również rozmów 
między podejrzanym a jego obrońcą w 
ciągu całego postępowania. Zapewnia się 
je także w przypadku pozbawienia 
wolności w formalnych kontaktach 
między organami dokonującymi 
zatrzymania a podejrzanym.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do tłumaczenia ustnego powinno być wystarczająco obszerne, aby zagwarantować 
rzetelność postępowania.
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Poprawka 21

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
osoba z zaburzeniami słuchu otrzymała
pomoc przy tłumaczeniu ustnym, jeżeli 
jest to dla niej stosowne.

2. Prawo do tłumaczenia ustnego 
obejmuje również pomoc językową 
osobom z upośledzeniem fizycznym lub 
umysłowym.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do tłumaczenia ustnego powinno mieć szerszy zakres, obejmujący nie tylko osoby z 
upośledzeniem słuchu. 

Poprawka 22

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zweryfikowano w dowolny sposób, 
również konsultując się z podejrzanym lub 
oskarżonym, czy rozumie on język 
postępowania karnego i czy nim włada oraz 
czy potrzebuje pomocy tłumacza ustnego.

3. Państwa członkowskie zapewniają
opracowanie procedur sprawdzających, 
czy podejrzany rozumie język 
postępowania karnego i nim włada oraz 
czy potrzebuje pomocy tłumacza ustnego.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć procedura pozwalająca ocenić potrzeby podejrzanego.

Poprawka 23

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 4. Państwa członkowskie gwarantują 
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na pewnym etapie postępowania, zgodnie 
z prawem krajowym, umożliwić 
weryfikację stwierdzenia o braku potrzeby
tłumaczenia ustnego. Weryfikacja taka nie 
pociąga za sobą zobowiązania państw 
członkowskich do przewidzenia oddzielnej 
metody, w ramach której wyłączną 
podstawą do przeprowadzenia weryfikacji 
jest kwestionowanie tego stwierdzenia.

prawo zaskarżenia przed organem 
sądowym orzeczenia uznającego brak 
konieczności zapewnienia tłumaczenia 
ustnego, a także mechanizm wnoszenia 
skargi oraz możliwość zastąpienia 
tłumacza ustnego.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie wymiaru sprawiedliwości leży zapewnienie prawa do wniesienia skargi zamiast 
„weryfikacji” oraz aby można ją było wnieść przed organem sądowym. Ponadto należy 
stworzyć mechanizm wnoszenia skargi.

Poprawka 24

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

5a. W przypadku gdy nie można zapewnić 
osobistej obecności tłumacza ustnego, na 
przykład gdy taka konieczność zachodzi w 
ostatniej chwili, można w ostateczności 
wykorzystać urządzenia techniczne, w tym 
połączenia wideo, telefon lub połączenie 
internetowe, o ile nie zagraża to prawu do 
rzetelnego procesu. Z możliwości tej nie 
należy korzystać w trakcie postępowania 
toczącego się w sądzie.

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia techniczne powinny być wykorzystywane jedynie wtedy, gdy nie można zapewnić 
osobistej obecności tłumacza ustnego, na przykład w sytuacji nadzwyczajnej lub w przypadku 
języków rzadkich i dialektów, i o ile prawo do rzetelnego procesu nie zostaje naruszone.
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Poprawka 25

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie 
rozumie języka danego postępowania
karnego, zapewniono tłumaczenie pisemne
na jego język ojczysty lub inny język dla 
niego zrozumiały, wszystkich dokumentów 
niezbędnych do zagwarantowania jego 
prawa do rzetelnego procesu sądowego 
lub przynajmniej ważnych części tych 
dokumentów, pod warunkiem że osoba ta 
ma prawo dostępu do tych dokumentów 
na mocy prawa krajowego.

1. W celu zagwarantowania rzetelnego 
postępowania karnego państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
podejrzanemu, który nie rozumie języka 
danego postępowania szybko zapewniono 
tłumaczenie pisemne dokumentów 
niezbędnych w celu zagwarantowania, że 
będzie on w stanie zrozumieć toczące się
przeciw niemu postępowanie i korzysta z 
przysługujących mu praw.

Or. en

Uzasadnienie

Osoba oskarżona musi na wszystkich etapach postępowania rozumieć najważniejsze 
dokumenty, aby mieć czas na przygotowanie wiarygodnej obrony.

Poprawka 26

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Właściwe organy decydują o tym, które
dokumenty są istotne i wobec tego należy 
je przetłumaczyć na mocy ust. 1. Istotne
dokumenty, które mają być 
przetłumaczone, w całości lub w części 
istotnych fragmentów, obejmują co 
najmniej nakazy zatrzymania lub 
równorzędne postanowienia 
o pozbawieniu danej osoby wolności, 
zarzuty oraz jakikolwiek wyrok, gdy takie 
dokumenty istnieją.

2. Przynajmniej decyzja o pozbawieniu 
wolności, akt oskarżenia, najważniejsze
dokumenty dowodowe, wyrok, porada 
prawna sporządzona przez obrońcę 
podejrzanego oraz, w razie potrzeby, 
zasady dotyczące przetrzymywania, w tym 
otrzymywania informacji i wnoszenia 
skarg, powinny zawsze być uważane za 
niezbędne dokumenty, które wymagają 
tłumaczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre dokumenty powinny zostać wymienione w przykładowym wykazie jako podlegające 
definicji dokumentu niezbędnego w celu wykonania prawa do obrony.

Poprawka 27

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Podejrzany lub oskarżony lub jego
doradca prawny mogą przedstawić
uzasadniony wniosek o przetłumaczenie
dalszych dokumentów niezbędnych do 
skutecznego wykonywania prawa do 
obrony.

3. Podejrzany lub jego obrońca może 
złożyć uzasadniony wniosek o 
przetłumaczenie pozostałych dokumentów.

Or. en

Poprawka 28

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3a. Opatrzone indeksem i podające pełne 
źródła streszczenie dowodów oskarżenia 
powinno zostać przetłumaczone na długo 
przed rozpoczęciem procesu w celu 
umożliwienia oskarżonemu konsultacji z 
obrońcą w sprawie konieczności złożenia 
formalnego wniosku o tłumaczenie 
pisemne jakiegokolwiek konkretnego 
elementu dowodów oskarżenia 
wymienionego w streszczeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzy to praktyczne stosowanie prawa do tłumaczenia najważniejszych dokumentów.
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Poprawka 29

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
na pewnym etapie postępowania, zgodnie 
z prawem krajowym, umożliwić 
weryfikację, jeżeli nie zostało zapewnione 
tłumaczenie dokumentu, o którym mowa 
w ust. 2 i 3. Weryfikacja taka nie pociąga 
za sobą zobowiązania państw 
członkowskich do przewidzenia oddzielnej 
metody, w ramach której wyłączną 
podstawą do przeprowadzenia weryfikacji 
jest kwestionowanie tego stwierdzenia.

4. Państwa członkowskie gwarantują 
prawo zaskarżenia przed organem 
sądowym orzeczenia odmawiającego 
tłumaczenia któregokolwiek z 
dokumentów wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 
3a, a także mechanizm wnoszenia skargi.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie wymiaru sprawiedliwości leży zapewnienie możliwości wniesienia skargi zamiast 
„weryfikacji” oraz aby można ją było wnieść przed organem sądowym. Należy rozszerzyć 
zakres zaskarżalnych orzeczeń o odmowie i zapewnić mechanizm wnoszenia skarg.

Poprawka 30

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst inicjatywy Poprawka

6. O ile nie wpływa to na rzetelność 
postępowania, w stosownych przypadkach
zamiast tłumaczenia pisemnego można 
przedstawić tłumaczenie lub streszczenie 
ustne dokumentów, o których mowa 
w niniejszym artykule.

6. O ile nie wpływa to na rzetelność 
postępowania, na zasadzie odstępstwa w 
wyjątkowych okolicznościach i w oparciu 
o procedurę odwoławczą, o której mowa w 
art. 3 ust. 4, zamiast tłumaczenia 
pisemnego można przedstawić tłumaczenie 
lub streszczenie ustne dokumentów, 
o których mowa w niniejszym artykule, 
pod warunkiem że odbywa się to w 
obecności obrońcy podejrzanego oraz że 
tłumaczenie lub streszczenie ustne zostało 
w całości i trwale zarejestrowane.
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Or. en

Uzasadnienie

Streszczenia i tłumaczenia ustne powinny być traktowane na zasadzie wyjątku i podlegać 
gwarancjom obejmującym prawo do odwołania.

Poprawka 31

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst inicjatywy Poprawka

7. Osoba mająca na mocy niniejszego 
artykułu prawo do tłumaczenia pisemnego 
dokumentów może w każdej chwili zrzec 
się tego prawa.

7. Podejrzany mający na mocy niniejszego 
artykułu prawo do tłumaczenia pisemnego 
dokumentów może w każdej chwili zrzec 
się tego prawa, ale tylko jeśli otrzymał 
poradę prawną, jeśli zrzeczenie się jest 
jednoznaczne, zostało wręczone na piśmie 
w obecności jego obrońcy i nie stoi w 
sprzeczności z żadnym istotnym interesem 
publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Podejrzany nie powinien mieć możliwości zrzeczenia się swych praw bez spełnienia 
odpowiednio surowych warunków.

Poprawka 32

Projekt dyrektywy
Artykuł 5

Tekst inicjatywy Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
konkretne środki w celu zapewnienia, aby 
tłumaczenie ustne i pisemne 
charakteryzowało się dostateczną jakością, 
tak by podejrzany lub oskarżony oraz 
osoba będąca przedmiotem europejskiego 
nakazu aresztowania byli w pełni zdolni do 
wykonywania swoich praw.

1. Państwa członkowskie podejmują 
konkretne środki w celu zapewnienia, aby 
tłumaczenie ustne i pisemne 
charakteryzowało się wysoką jakością, tak 
by podejrzany oraz osoba będąca 
przedmiotem wniosku o zastosowanie
europejskiego nakazu aresztowania byli 
w pełni zdolni do wykonywania swoich 
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praw.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi językowe powinny mieć wysoką jakość w celu zagwarantowania pełnego 
przestrzegania praw. 

Poprawka 33

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby sędziowie, prokuratorzy, obrońcy, 
policjanci i właściwi pracownicy sądu 
odbywali szkolenia umożliwiające im 
ocenę potrzeb językowych podejrzanego, 
stwierdzenie, że rozumie on postępowanie 
i ocenę jakości tłumaczenia ustnego i 
pisemnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy włączyć do dyrektywy przepis dotyczący szkoleń. Ta klauzula stanowi nawiązanie do 
nowego punktu 12a preambuły. Sposób w jaki jest sformułowana uznaje, że szkolenia mogą 
być zapewniane przez organizacje zawodowe. 

Poprawka 34

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1b. W celu zagwarantowania wysokiej 
jakości tłumaczenia ustnego i pisemnego 
oraz skutecznego dostępu do niego 
państwa członkowskie gwarantują 
istnienie systemu szkoleń, kwalifikacji i 
akredytowania tłumaczy ustnych i 
pisemnych do pracy w sądzie oraz dbają o 
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utworzenie i udostępnienie prawnikom i 
właściwym organom, w tym na zasadzie 
wymiany transgranicznej, krajowego 
rejestru niezależnych zawodowych 
tłumaczy pisemnych i ustnych 
wykwalifikowanych w tej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą podjąć konkretne kroki w celu zagwarantowania dostępności 
usług zawodowych tłmaczy ustnych i pisemnych dzięki systemom szkoleń, kwalifikacji i 
rejestracji wykonujących je osób.

Poprawka 35

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy) 

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 5a
Terminy

Wyznaczane w ramach postępowania 
terminy uwzględniają czas potrzebny na 
tłumaczenie ustne i pisemne.

Or. en

Uzasadnienie

Rzetelność postępowania może zostać naruszona jeśli wyznaczane w ramach postępowania 
terminy nie uwzględniają wymogów tłumaczenia ustnego i pisemnego.

Poprawka 36

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 5b
Nagrania

Państwa członkowskie dbają o to, aby w 
trakcie przesłuchania podejrzanego przez 
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policję lub prokuratorów przy pomocy 
tłumacza ustnego, lub przedstawiania 
tłumaczenia lub streszczenia ustnego 
dokumentów zgodnie z art. 3 ust. 6 albo w 
razie zrzeczenia się praw zgodnie z art. 3 
ust. 7, dokonywano zapisu dźwięku lub 
zapisu wideo, które w przypadku sporu 
udostępniane są każdej ze stron.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość sprawdzenia jakości i wiarygodności tłumaczenia ustnego lub nagrania 
dźwiękowego aktu zrzeczenia się praw dzięki dostępowi do zapisu ma podstawowe znaczenie 
w przypadku sporu lub wniesienia odwołania.

Poprawka 37

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst inicjatywy Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy nie później niż do dnia 
………………….. r.

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy nie później niż do dnia 
…………………..* r.

____________________
* Dz.U. proszę wstawić datę 30 miesiące od daty 
publikacji niniejszej dyrektywy w Dzienniku 
Urzędowym.

____________________

* DZ.U: proszę wstawić datę: dwa lata po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zwykły termin transpozycji dyrektyw.
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Poprawka 38

Projekt dyrektywy
Artykuł 8

Tekst inicjatywy Poprawka

Do dnia ….*, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające, w jakim stopniu 
państwa członkowskie przedsięwzięły 
niezbędne środki w celu zastosowania się 
do niniejszej dyrektywy; sprawozdaniu 
w razie potrzeby towarzyszą wnioski 
legislacyjne.

Do dnia ….*, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające, w jakim stopniu 
państwa członkowskie przedsięwzięły 
niezbędne środki w celu zastosowania się 
do niniejszej dyrektywy; sprawozdaniu 
w razie potrzeby towarzyszą wnioski 
legislacyjne w celu zwiększenia gwarancji 
rzetelności postępowania, których ona 
dotyczy.

____________________

* OJ: proszę wstawić datę 30 miesiące od daty
publikacji niniejszej dyrektywy w Dzienniku 
Urzędowym.

____________________

* DZ.U: proszę wstawić datę: trzy lata od daty
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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UZASADNIENIE

W 2004 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie niektórych 
praw proceduralnych w postępowaniu karnym w UE (COM(2004) 348), obejmujący 
stosunkowo szeroki zakres problemów. Parlament zdecydowanie poparł wniosek, zgadzając 
się z Komisją, że zharmonizowane prawa osób, wobec których prowadzone jest dochodzenie i 
postępowanie sądowe, przyczyniłyby się do znacznego zwiększenia zaufania pomiędzy 
państwami członkowskimi w obszarze współpracy sądowej.

Zaniechano jednak negocjacji z Radą w sprawie tego szeroko zakrojonego rozwiązania w 
2007 r. z uwagi na brak zgody wśród państw członkowskich. Szwedzka prezydencja w 
drugiej połowie 2009 r. ponownie podjęła wysiłki w tej sprawie przedstawiając ogólny plan 
działań (Dz.U. C 295 z 4.12.2009 r., s. 1) mających na celu umocnienie praw procesowych 
osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym, określając stopniowe podejście 
zamiast jednego kompleksowego aktu. 

Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zatwierdzenie przez Radę planu działań, którego 5 
planowanych elementów znalazło się we wniosku z 2004 r.: prawo do tłumaczenia ustnego i 
pisemnego; prawo do uzyskania informacji o przysługujących prawach i stawianych 
zarzutach („pouczenie o prawach podejrzanego”); prawo do porady i pomocy prawnej; 
kontakt z władzami konsularnymi i osobami trzecimi, na przykład z pracodawcą, rodziną lub 
przyjaciółmi; prawo podejrzanych wymagających szczególnego traktowania do otrzymania 
specjalnej pomocy i gwarancji. Ponadto przewidziano Zieloną księgę w sprawie aresztu 
tymczasowego.

W programie sztokholmskim Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przedłożenie 
wniosków przewidzianych w planie działań w celu ich szybkiego wdrożenia, o dalsze 
przeanalizowanie elementów minimalnych praw proceduralnych osób podejrzanych i 
oskarżonych oraz o ocenę czy inne kwestie, jak na przykład domniemanie niewinności, 
powinny zostać także rozpatrzone i o wspieranie większej współpracy w tej dziedzinie. 

W lipcu 2009 r. Komisja zaproponowała, jako pierwszy akt przewidziany w planie działania, 
decyzję ramową Rady (COM(2009)338) poświęconą wyłącznie prawu do tłumaczenia 
ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym. Zasięgnięto opinii Parlamentu Europejskiego i 
sprawozdawczyni przygotowała projekt sprawozdania (2009/0101 – PR/793491 –
PE430.359v01-00), ale nie nadano mu dalszego biegu z powodu wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego. Przy godnym ubolewania minimalistycznym podejściu do demokratycznego 
uczestnictwa nie przeprowadzono konsultacji z Parlamentem Europejskim ani w sprawie 
planu działań, ani w sprawie postanowień dotyczących praktycznego wdrożenia decyzji 
ramowej o prawach językowych.

Z powodów praktycznych Komisja nie była w stanie w grudniu 2009 r. przedstawić 
wstępnego wniosku w sprawie dyrektywy o prawach językowych, tak więc przedstawiła go 
grupa państw członkowskich (PE-CONS 1/10), a jego treść odzwierciedla porozumienie 27 
rządów zawarte w październiku 2009 r. w sprawie decyzji ramowej w kontekście 
obowiązującego wtedy wymogu jednomyślności.
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Stanowisko sprawozdawczyni

Współpraca w postępowaniu karnym i sądowym w UE rozwija się w sposób 
niezrównoważony, przy czym większy nacisk kładzie się na potrzeby prokuratury i organów 
ścigania niż na prawa obrony a brak solidnych gwarancji proceduralnych dla osób objętych 
systemem sądownictwa, który jest dla nich mało zrozumiały, tworzy lukę, na której dalsze 
istnienie nie wolno pozwolić.

Ten nowy impuls na rzecz praw proceduralnych jest mile widziany i choć stopniowe 
podejście nie jest najlepszym wyjściem, mimo wszystko jest ono lepsze niż brak działania, tak 
więc należy wykorzystać nadarzającą się okazję. Oznacza to nie tylko konieczność 
ukończenia planu działań, ale również konieczność wprowadzenia w bliskiej przyszłości 
dalszych środków służących budowie zaufania i zwiększeniu praw: najpilniejszą kwestią jest 
prawo podejrzanych cudzoziemców do rozpatrzenia w sposób niedyskryminujący wniosku o 
wyrażenie zgody na zwolnienie za kaucją. Wszystkie wnioski z planu działań powinny zostać 
przedstawione bezzwłocznie, ponieważ prawa proceduralne są ściśle ze sobą powiązane. 
Przykładowo prawo do skutecznego tłumaczenia pisemnego i ustnego może zostać 
uszczuplone z powodu niewystarczających informacji o przysługujących prawach lub 
niedostępności szybkiej lub bezpłatnej porady prawnej. Wszelkie dodatkowe koszty, którymi 
na mocy dyrektywy zostaną obciążone państwa członkowskie, to koszty zapewnienia 
sprawiedliwego procesu i uniknięcia pomyłki sądowej, które zostaną zrównoważone przez 
mniej liczne kosztowne odwołania i opóźnienia. Rezolucja dotycząca najlepszych wzorców, 
która może zostać przyjęta jako towarzysząca dyrektywie, powinna obejmować solidne środki 
praktyczne, które wzmocnią wykonywanie praw zapisanych w dyrektywie. 

Przestrzeganie standardów określonych w europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) 
musi tworzyć podstawę wzajemnego zaufania, od którego zależy wzajemne uznawanie 
orzeczeń w sprawach sądowych w UE, i wyznaczać minimalne standardy, poniżej których 
żadne z państw UE nie może zejść. Prawa zawarte w niniejszej dyrektywie opierają się zatem 
na art. 5 (dotyczącym prawa do wolności i bezpieczeństwa) i art. 6 (dotyczącym prawa do 
rzetelnego procesu) konwencji. Mimo że istnieją sytuacje, w których art. 5 ma zastosowanie, 
natomiast środek UE nie ma zastosowania, np. zatrzymanie osoby umysłowo chorej, to należy 
się jednak na niego powołać. Art. 5 gwarantuje prawo uniemożliwiające pozbawienie 
wolności z wyjątkiem określonych przypadków i w trybie ustalonym przez prawo, jego zakres 
jest zatem szerszy niż postępowanie toczące się w sądzie; znajduje to odzwierciedlenie w 
stosowaniu tejże dyrektywy do przesłuchania przedprocesowego.

Ponieważ UE ma na celu stworzenie wspólnego obszaru wymiaru sprawiedliwości, w którym 
stosuje się jednakowe zasady i prowadzi intensywną współpracę, dyrektywa i inne przyszłe 
środki muszą nie tylko przyjąć EKPC za podstawę, ale także opierać się na niej zgodnie z 
Kartą praw podstawowych UE, w celu ustanowienia standardów ochrony podejrzanych i 
oskarżonych na wyższym poziomie. 

Niniejsze sprawozdanie wprowadza szereg zmian do wniosku państw członkowskich, takich 
jak: 

– odniesienie do Karty praw podstawowych UE, a także EKPC,
– stosowanie praw uruchamiane jest nie tylko przez przesłuchanie lub aresztowanie, ale także 
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przez świadomość bycia podejrzanym, mimo że brak takiej informacji od władz,
– rozszerzenie praw na wszystkie etapy postępowania, w tym wydanie wyroku, odwołania i 
zatrzymanie aż do ostatecznego zakończenia postępowania karnego,
– sprecyzowanie, że podejrzany powinien zostać poinformowany na piśmie o przysługujących 
mu prawach,
– pomoc dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, aby wyrównać ich brak 
umiejętności językowych,
– tłumaczenie ustne rozmów między podejrzanym i obrońcą oraz tłumaczenie pisemne porady 
prawnej,
– tłumaczenie pisemne dokumentów obejmujące dokumenty kluczowe dla sprawy, 
– odwołania mają być wnoszone do organów sądowych oraz dodany został mechanizm 
wnoszenia skargi,
– dodanie postanowień dotyczących szkoleń, kwalifikacji i rejestracji tłumaczy ustnych i 
pisemnych, 
– dodanie dodatkowych gwarancji: w sprawie nagrywania, odpowiedniego czasu i urządzeń, 
wyznaczanych w ramach postępowania terminów uwzględniających potrzeby tłumaczenia 
ustnego i pisemnego.


