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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos à 
interpretação e à tradução no âmbito do processo penal
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a iniciativa de um grupo de Estados-Membros (00001/2010),

– Tendo em conta a alínea b) do segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 82.º e o n.º 4 do artigo 
289.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
iniciativa lhe foi apresentada pelo Conselho (C7-0005/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o artigo 15.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta [os pareceres fundamentados enviados ao seu Presidente pelos 
parlamentos nacionais/o parecer fundamentado enviado ao seu Presidente por um 
parlamento nacional] sobre a observância pela iniciativa do princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer da Comissão (COM[......]),

– Tendo em conta os artigos 44.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

Alteração 1

Projecto de directiva
Considerando 1

Texto da iniciativa Alteração

(1) A União Europeia estabeleceu como 
objectivo manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, segurança e justiça. Em 
conformidade com as conclusões do 
Conselho Europeu de Tampere de 15 e 16 
de Outubro de 1999, nomeadamente o seu 
ponto 33, o princípio do reconhecimento 
mútuo deverá tornar-se a pedra angular da 

(1) A União Europeia estabeleceu como 
objectivo manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, segurança e justiça. Em 
conformidade com as conclusões do 
Conselho Europeu de Tampere de 15 e 16 
de Outubro de 1999, nomeadamente o seu 
ponto 33, a necessária aproximação das 
legislações facilitará a cooperação, 
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cooperação judiciária em matéria civil e 
penal na União Europeia.

permitindo assim que o princípio do 
reconhecimento mútuo se torne a pedra 
angular da cooperação judiciária em 
matéria civil e penal na União Europeia.

Or. en

Justificação

Clarificação das conclusões de Tampere.

Alteração 2

Projecto de directiva
Considerando 5

Texto da iniciativa Alteração

(5) Apesar de todos os Estados-Membros 
serem partes na Convenção europeia para 
a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (CEDH), a 
experiência demonstrou que esta adesão 
em si mesma nem sempre permite 
assegurar um grau de confiança 
suficiente nos sistemas de justiça penal 
dos outros Estados-Membros.

(5) O reconhecimento mútuo das decisões 
penais pressupõe a confiança mútua dos 
Estados-Membros nos sistemas de justiça 
penal uns dos outros. No entanto, é 
necessário reforçar a confiança mútua. 
Essa confiança requer a observância das 
normas mínimas estabelecidas na 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais (CEDH), nomeadamente ao 
garantir uma aplicação mais consistente 
dos direitos e salvaguardas consagrados 
nos artigos 5.º e 6.º da CEDH. Requer 
igualmente, através da presente directiva 
e de outras medidas, o desenvolvimento 
suplementar dessas normas na União 
Europeia, inclusive à luz da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia (a Carta). Na execução da 
presente directiva, os Estados-Membros 
não devem em caso algum ficar aquém 
dos padrões definidos na CEDH e na 
Carta, tal como desenvolvidos pela 
jurisprudência dos tribunais europeus.

Or. en
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Justificação

Para obter a confiança mútua, a presente directiva deve, simultaneamente, reforçar a 
observância das normas da CEDH e proporcionar "valor acrescentado comunitário" através 
do desenvolvimento das mesmas, à luz da Carta dos Direitos Fundamentais.

Alteração 3

Projecto de directiva
Considerando 8

Texto da iniciativa Alteração

(8) Os direitos à interpretação e à tradução 
para as pessoas que não compreendem a 
língua do processo está consagrado no 
artigo 6.º da CEDH, tal como desenvolvido
pela jurisprudência do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem. As disposições da 
presente directiva facilitam o exercício 
desses direitos na prática. Para o efeito, a 
presente decisão-quadro visa garantir o 
direito do suspeito ou arguido a dispor de 
interpretação e tradução em processos 
penais, com vista a salvaguardar o seu 
direito a um processo equitativo.

(8) O respeito do direito a um tribunal 
imparcial e dos direitos de defesa está 
consagrado nos artigos 47.º e 48.º da 
Carta. Os direitos, nomeadamente, à 
interpretação e à tradução para as pessoas 
que não compreendem a língua do 
processo estão consagrados nos artigos 5.º 
e 6.º da CEDH, tal como interpretados
pela jurisprudência do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem. As disposições da 
presente directiva facilitam o exercício 
desses direitos na prática, no contexto de
processos penais, incluindo a fase 
anterior ao julgamento, a fase da 
sentença e as de eventual recurso, até ao 
termo do processo.

Or. en

Justificação

É oportuno citar as disposições relevantes da Carta da UE, bem como da CEDH, e 
especificar o alcance dos "processos penais".

Alteração 4

Projecto de directiva
Considerando 10

Texto da iniciativa Alteração

(10) As disposições da presente directiva 
deverão garantir a protecção do direito 
conferido ao suspeito ou acusado que não 

(10) As disposições da presente directiva 
deverão garantir a protecção do direito 
conferido ao suspeito que não fala ou não 
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fala ou não compreende a língua do 
processo a compreender as suspeitas ou
acusações de que é alvo e a compreender o 
processo, de forma a poder exercer os seus 
direitos, mediante a prestação de 
assistência linguística gratuita e precisa. O 
suspeito ou acusado deverá poder, 
nomeadamente, explicar ao seu defensor 
a sua versão dos factos, indicar as 
declarações que eventualmente conteste e 
dar conhecimento ao seu defensor dos 
eventuais elementos que este deva aduzir 
em sua defesa. Recorda-se, neste 
contexto, que as disposições da presente 
directiva estabelecem regras mínimas. Os
Estados-Membros podem alargar os 
direitos previstos na presente directiva de 
modo a proporcionar um nível de 
protecção mais elevado também em 
situações não expressamente abrangidas 
pela presente directiva. O nível de 
protecção nunca deverá ser inferior ao 
das normas estabelecidas pela CEDH com 
a interpretação que lhes é dada pela 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem.

compreende a língua do processo a 
compreender as acusações de que é alvo e 
a compreender o processo, de forma a 
poder exercer os seus direitos, mediante a 
prestação de assistência linguística gratuita, 
de alta qualidade e precisa, com tempo e 
facilidades adequadas para salvaguardar 
a equidade do processo. Essa assistência 
deve abranger as comunicações entre o 
suspeito e o seu advogado, bem como os 
materiais escritos necessários para 
garantir que possa compreender de que é 
acusado e exercer os seus direitos e 
salvaguardar a equidade do processo. 
Além disso, deve abranger, se for o caso, 
as regras aplicáveis em matéria de 
detenção, incluindo como obter 
informações e apresentar queixas, bem 
como os contactos oficiais entre as 
autoridades que procederam à detenção e 
o suspeito. Os Estados-Membros podem 
alargar os direitos previstos na presente 
directiva de modo a proporcionar um nível 
de protecção mais elevado também em 
situações não expressamente abrangidas 
pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Esta alteração constitui a contrapartida às alterações a vários artigos, incluindo o artigo 1.º.

Alteração 5

Projecto de directiva
Considerando 11

Texto da iniciativa Alteração

(11) Os Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a assegurar a interpretação da 
comunicação entre o suspeito ou acusado 
e o seu defensor nos casos em que estes 
consigam comunicar de forma eficaz 
numa mesma língua. Tão pouco deverão 
ser obrigados a assegurar a interpretação 

(11) As disposições da presente directiva 
devem, tão rapidamente quanto possível, 
ser integradas num quadro jurídico 
completo de salvaguardas processuais que 
inclua: o devido respeito pelo princípio da 
presunção de inocência; o direito à 
igualdade de tratamento na concessão de 
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dessa comunicação nos casos em que o 
direito à interpretação seja 
manifestamente utilizado para fins 
diferentes do exercício do direito a um 
processo equitativo.

caução; o direito a consultadoria jurídica 
e, se necessário, assistência judiciária 
gratuita; o direito a ser informado acerca 
dos seus direitos (Carta dos Direitos); o 
direito de apresentar provas; o direito a 
assistência específica para os suspeitos 
vulneráveis; a protecção dos jovens 
suspeitos; o direito a comunicar com as 
autoridades consulares e com terceiros; 
normas mínimas para a detenção e 
mecanismos de compensação acessíveis. 

Or. en

Justificação

O direito a serviços linguísticos num caso específico será determinado pelo recurso, e 
subordinado ao mesmo, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na presente 
directiva. A presente directiva sobre os direitos à interpretação e à tradução é apenas o 
primeiro instrumento jurídico na abordagem progressiva por que se optou. Deve ser 
rapidamente seguido por outras medidas relativas aos direitos processuais fundamentais.

Alteração 6

Projecto de directiva
Considerando 12

Texto da iniciativa Alteração

(12) A conclusão de que não é necessária 
interpretação ou tradução deverá ser 
passível de reexame, nos termos da 
legislação nacional. Esse reexame pode 
ser assegurado, nomeadamente, através 
de um procedimento de reclamação 
específico, ou enquadrar-se no contexto 
de um recurso ordinário contra decisões 
sobre o mérito da causa.

(12) A conclusão de que não é necessária 
interpretação ou tradução deverá ser 
passível de recurso.

Or. en

Justificação

O direito de recurso confere uma protecção mais eficaz do que "ser passível de reexame". 
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Alteração 7

Projecto de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-A) Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilização de formação aos juízes, 
ao Ministério Público, aos advogados, à 
polícia e ao pessoal relevante dos 
tribunais, a fim de que possam avaliar as 
necessidades linguísticas do suspeito, 
garantir a capacidade deste de 
compreender o processo, e avaliar a 
qualidade da interpretação e da tradução.

Or. en

Justificação

Deve ser incorporada na directiva uma disposição sobre a formação. Este novo considerando 
constitui a contrapartida ao novo parágrafo 2 do artigo 5.º. A redacção reconhece que a 
formação pode ser ministrada por organizações profissionais. 

Alteração 8

Projecto de directiva
Considerando 13

Texto da iniciativa Alteração

(13) Deverá ser também prestada uma 
assistência adequada aos suspeitos ou 
acusados que sofram de deficiências 
auditivas.

(13) Deverá ser também prestada uma 
assistência adequada aos suspeitos que 
sofram de deficiências físicas ou mentais 
que afectem a sua capacidade de 
comunicar eficazmente, como deficiências 
auditivas ou de elocução.

Or. en

Justificação

Trata-se da contrapartida à alteração ao n.º 5 do artigo 2.º sobre a assistência em caso de 
deficiência física ou mental.
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Alteração 9

Projecto de directiva
Considerando 14

Texto da iniciativa Alteração

(14) O dever de cuidado para com os 
suspeitos ou acusados em situação 
potencialmente desvantajosa, 
nomeadamente devido a deficiências 
físicas que afectem a sua capacidade para 
comunicar de forma eficaz, é inerente a 
uma boa administração da justiça. A 
acusação, as autoridades policiais e as 
autoridades judiciais deverão, por 
conseguinte, garantir que essas pessoas
possam exercer efectivamente os direitos 
acautelados pela presente directiva, 
nomeadamente atendendo a qualquer 
potencial vulnerabilidade que afecte a sua 
capacidade de acompanhar o processo e 
de se fazer entender, e tomando as 
medidas adequadas para garantir esses 
direitos.

(14) O dever de cuidado para com os 
suspeitos que não são capazes de 
compreender ou acompanhar o processo é 
inerente a uma boa administração da 
justiça. A acusação, as autoridades 
policiais e as autoridades judiciais deverão, 
por conseguinte, garantir que os suspeitos 
numa posição potencialmente 
desvantajosa possam exercer 
efectivamente os seus direitos. Essas 
autoridades devem ter conhecimento de
qualquer potencial vulnerabilidade e tomar
as medidas adequadas para garantir esses 
direitos. É o que deve sempre acontecer 
quando um suspeito for menor ou tiver 
uma deficiência que impeça a sua 
participação activa no processo.

Or. en

Justificação

Redacção mais clara.

Alteração 10

Projecto de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(14-A) A presente directiva deve ser 
avaliada à luz da experiência prática 
adquirida. Se for caso disso, deverá ser 
alterada por forma a melhorar as 
salvaguardas que consagra.

Or. en
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Justificação

Trata-se da contrapartida à alteração 39 ao artigo 8.º.

Alteração 11

Projecto de directiva
Considerando 15

Texto da iniciativa Alteração

(15) A garantia da equidade do processo 
implica que os documentos essenciais ou, 
pelo menos, as passagens importantes 
desses documentos, sejam traduzidos para 
benefício do suspeito ou acusado. Cabe às 
autoridades dos Estados-Membros decidir 
quais os documentos a traduzir, de acordo 
com a legislação nacional. Alguns 
documentos deverão sempre ser 
considerados documentos essenciais a 
traduzir, como a decisão que impõe uma 
medida privativa de liberdade, a acusação 
e quaisquer decisões judiciais.

(15) A garantia da equidade do processo 
implica que os materiais escritos 
necessários para garantir que o suspeito 
possa compreender de que é acusado e 
exercer os seus direitos sejam traduzidos.
Alguns documentos, como a decisão que 
impõe uma medida privativa de liberdade,
o acto de acusação, provas documentais 
essenciais, quaisquer decisões judiciais, o 
aconselhamento jurídico por escrito do 
advogado do suspeito e, se for caso disso, 
as regras aplicáveis no local de detenção, 
incluindo como obter informações e 
apresentar queixas, deverão sempre ser 
considerados materiais escritos 
necessários a traduzir.

Or. en

Justificação

A redacção revista é mais eficaz para assegurar um processo equitativo e permite que a 
obrigação de traduzir seja determinada, num caso específico, através dos procedimentos de 
avaliação e recurso.

Alteração 12

Projecto de directiva
Considerando 16

Texto da iniciativa Alteração

(16) A renúncia ao direito a uma tradução 
escrita dos documentos deverá ser 
inequívoca, sujeita a um conjunto de 
salvaguardas mínimas, e não ser contrária 

(16) Qualquer renúncia ao direito a uma 
tradução dos materiais escritos deverá
estar sujeita aos requisitos de o suspeito 
ter recebido aconselhamento jurídico e de 
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a qualquer interesse público importante. a renúncia ser inequívoca, ter sido feita 
por escrito na presença do seu advogado e 
não ser contrária a qualquer interesse 
público importante.

Or. en

Justificação

O suspeito não deve poder renunciar a quaisquer direitos sem salvaguardas sólidas.

Alteração 13

Projecto de directiva
Considerando 18

Texto da iniciativa Alteração

(18) Os Estados-Membros deverão 
assegurar que as disposições da presente 
directiva, quando correspondam a direitos 
garantidos pela CEDH, sejam aplicadas de 
forma coerente com as da CEDH e como
desenvolvidas pela jurisprudência 
relevante do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem.

(18) As disposições da presente directiva
que correspondam a direitos garantidos 
pela CEDH ou pela Carta devem ser 
interpretadas e aplicadas de forma 
coerente com esses direitos, como
desenvolvidos na jurisprudência relevante 
do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem e do Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

Trata-se da contrapartida ao novo n.º 2-B do artigo 1.º. É necessária alguma coerência com 
a jurisprudência da CEDH/Estrasburgo e a jurisprudência da Carta da UE/TJE.

Alteração 14

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A presente directiva estabelece regras 
relativas aos direitos à interpretação e à 
tradução no âmbito do processo penal e do 
processo de execução de um mandado de 

1. A presente directiva estabelece regras 
relativas aos direitos à interpretação e à 
tradução no âmbito dos processos penais 
de todos os tipos, incluindo, entre outros, 
a fase anterior ao julgamento, a fase da 
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detenção europeu. sentença, a fase da detenção e eventuais 
fases de recurso, até ao termo do 
processo, e do processo relativo a um 
mandado de detenção europeu.

Or. en

Justificação

É importante que as pessoas tenham acesso à interpretação e tradução em todas as fases do 
processo penal, até se esgotarem todos os recursos. 

Alteração 15

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Para efeitos da presente directiva, o 
termo "suspeito" designa qualquer pessoa 
que seja suspeita, tenha sido detida, 
perseguida ou condenada enquanto 
aguarda a sentença relativa a uma 
infracção penal, enquanto o processo 
penal a que se aplica o direito à 
interpretação e à tradução não tenha 
chegado a uma conclusão final.

Or. en

Justificação

A directiva deve aplicar-se a todas as fases do processo penal, incluindo a fase anterior ao 
julgamento, a fase da sentença e qualquer fase de recurso, e, por conseguinte, o termo 
"suspeito" deve ser entendido em conformidade.

Alteração 16

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Esses direitos são conferidos a qualquer 
pessoa a partir do momento em que lhe

2. Esses direitos são conferidos a qualquer 
pessoa a partir do momento em que seja 
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seja comunicada pelas autoridades 
competentes de um Estado-Membro que é 
suspeita ou acusada da prática de uma 
infracção penal num processo penal e até 
ao termo do processo, ou seja, até ser 
proferida uma decisão definitiva sobre a 
questão de saber se o suspeito ou acusado 
cometeu a infracção.

interrogada ou detida pelas autoridades
de um Estado-Membro em conexão com
uma infracção penal ou tome por outro 
meio conhecimento de que pesam sobre si 
suspeitas e até ao termo definitivo do 
processo, incluindo a sentença e a decisão 
sobre eventual recurso, e durante a 
detenção a todos os contactos oficiais 
entre as autoridades que procederam à 
detenção e o detido.

Or. en

Justificação

O período em que os direitos à interpretação e tradução se aplicam deve ter a duração que os 
interesses da justiça exigirem.

Alteração 17

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. O suspeito é informado sem demora 
dos direitos consagrados na presente 
directiva. Essa informação é fornecida 
por escrito. Os suspeitos com deficiência 
visual ou dificuldades de leitura devem 
ser notificados oralmente, numa língua 
que compreendam, sobre esses direitos.

Or. en

Justificação

O suspeito deve conhecer os seus direitos a assistência linguística, e essa informação deve 
ser-lhe fornecida por escrito para que possa fazer pleno uso dos seus direitos. Deve prever-se 
também o caso especial das pessoas com deficiência visual.
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Alteração 18

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-B. As disposições da presente directiva 
que correspondam a direitos garantidos 
pela CEDH ou pela Carta devem ser 
interpretadas e aplicadas de forma 
coerente com esses direitos, como 
desenvolvidos na jurisprudência relevante 
do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem e do Tribunal de Justiça da 
União Europeia. 

Or. en

Justificação

Trata-se da contrapartida à alteração do considerando 18. É necessária alguma coerência 
com a jurisprudência da CEDH/Estrasburgo e a jurisprudência da Carta da UE/TJE.

Alteração 19

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A presente directiva não é aplicável a 
processos que possam resultar na 
imposição de sanções por outra 
autoridade que não um tribunal penal, na 
medida em que esses processos não 
estejam pendentes num tribunal com 
competência em matéria penal.

Suprimido

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva não deve ser indevidamente afunilado.
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Alteração 20

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
suspeitos ou acusados que não 
compreendam ou não falem a língua do 
processo penal em causa beneficiem de
serviços de interpretação na sua língua 
materna ou noutra língua que 
compreendam, de forma a garantir o seu 
direito a um processo equitativo. Deve ser 
assegurada interpretação, inclusive das 
comunicações entre o suspeito ou o 
acusado e o seu defensor, durante a 
tramitação penal perante as autoridades 
investigadoras e as autoridades judiciais, 
nomeadamente durante os interrogatórios 
policiais, durante todas as audiências no 
tribunal e durante as eventuais audiências 
intercalares necessárias, podendo também 
ser assegurada noutras situações. Esta 
disposição não prejudica as regras do 
direito interno sobre a presença de um 
defensor em todas as fases do processo 
penal.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
suspeitos que não compreendam ou não 
falem a língua do processo penal em causa 
beneficiem imediatamente dos serviços de 
interpretação necessários de forma a 
assegurar que possam compreender de 
que são acusados e exercer os seus 
direitos, e a garantir a equidade do
processo. Deve ser assegurada 
interpretação, inclusive das comunicações 
entre o suspeito e o seu advogado, durante 
essa tramitação. Deve igualmente ser 
assegurada em caso de detenção, durante 
os contactos oficiais entre as autoridades 
que procederam à detenção e o suspeito.

Or. en

Justificação

O direito à interpretação deve ser suficientemente vasto para assegurar a equidade do 
processo.

Alteração 21

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que 
seja facultada às pessoas com deficiência 
auditiva a assistência de um intérprete, se 

2. O direito à interpretação inclui a 
assistência linguística às pessoas com 
deficiências físicas ou mentais.
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no seu caso tal assistência for indicada.

Or. en

Justificação

O direito à interpretação não deve abranger apenas as pessoas com deficiência auditiva. 

Alteração 22

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que se 
verifique por quaisquer meios adequados,
incluindo a consulta do próprio suspeito 
ou acusado, se este compreende e fala a 
língua do processo penal e se necessita da 
assistência de um intérprete.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
criação de procedimentos que avaliem se 
o suspeito compreende e fala a língua do 
processo penal e se necessita da assistência 
de um intérprete.

Or. en

Justificação

É necessário um procedimento para a avaliação das necessidades do suspeito.

Alteração 23

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que em 
alguma fase do processo, de acordo com o 
direito interno, seja possível reexaminar a 
conclusão de que não é necessária a 
interpretação. Esse reexame não implica 
a obrigação para os Estados-Membros de 
prever um mecanismo autónomo no 
âmbito do qual o único fundamento para 
o reexame seja a contestação de tal 
conclusão.

4. Os Estados-Membros asseguram que  
qualquer decisão que conclua pela não 
necessidade de interpretação seja passível 
de recurso para uma autoridade judicial, 
bem como a existência de um mecanismo 
para reclamações e a oportunidade de 
chamar um intérprete substituto.
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Or. en

Justificação

É necessário, no interesse da justiça, especificar o direito de recurso, em vez da possibilidade 
de reexame, para uma autoridade judicial. Além disso, há que prever um mecanismo para 
reclamações.

Alteração 24

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

5-A. Tecnologias como as ligações vídeo, 
o acesso a telefone ou internet podem ser 
empregues em último recurso quando for 
impossível a comparência pessoal de um 
intérprete, como quando esse requisito 
surja a muito curto prazo, e quando a sua 
utilização não comprometa o direito a um 
julgamento equitativo. Esta opção não 
deverá ser utilizada em processos que se 
desenrolem no tribunal.

Or. en

Justificação

As facilidades tecnológicas só devem ser usadas se a presença pessoal de um intérprete for 
impossível, como numa situação de emergência ou quando estejam implicadas línguas e 
dialectos raros, e quando o direito a um julgamento equitativo não seja prejudicado.

Alteração 25

Projecto de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que
seja facultada aos suspeitos ou acusados
que não compreendam ou não falem a 
língua do processo penal uma tradução, na 
sua língua materna ou noutra língua que 
compreendam, de todos os documentos 

1. Os Estados-Membros asseguram que
sejam prontamente facultadas aos 
suspeitos que não compreendam a língua 
do processo penal traduções de todos os 
materiais escritos necessários para 
garantir que possam compreender de que 
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essenciais para garantir o seu direito a 
um processo equitativo, ou, pelo menos, 
das passagens importantes desses 
documentos, desde que as pessoas em 
causa tenham direito de acesso aos 
documentos em questão, de acordo com o 
direito interno.

são acusados e exercer os seus direitos, 
bem como para salvaguardar a equidade 
do processo penal.

Or. en

Justificação

O acusado deve poder compreender os documentos essenciais, em todas as fases do processo, 
a fim de poder montar uma defesa credível.

Alteração 26

Projecto de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. As autoridades competentes 
determinam quais são os documentos 
essenciais a traduzir nos termos do n.º 1. 
Entre os documentos essenciais a traduzir 
na íntegra ou as passagens importantes 
dos documentos essenciais contam-se, 
pelo menos, a ordem de detenção ou 
decisão equivalente que imponha uma 
medida de segurança privativa de 
liberdade, a acusação e quaisquer 
decisões judiciais, caso tais documentos 
existam.

2. Pelo menos a decisão que impõe uma 
medida privativa de liberdade, o acto de 
acusação, provas documentais essenciais, 
quaisquer decisões judiciais, o 
aconselhamento jurídico por escrito do 
advogado do suspeito e, se for caso disso, 
as regras aplicáveis no local de detenção, 
incluindo como obter informações e 
apresentar queixas, devem ser 
considerados materiais escritos 
necessários que requerem tradução.

Or. en

Justificação

Certos documentos devem ser especificados, numa lista não exaustiva, como inserindo-se na 
designação de materiais escritos necessários para o direito à defesa.
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Alteração 27

Projecto de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. O suspeito ou acusado ou o seu
defensor podem apresentar um pedido 
fundamentado de tradução de outros 
documentos que sejam necessários para o 
exercício efectivo do direito de defesa.

3. O suspeito ou o seu advogado podem 
apresentar um pedido fundamentado de 
tradução de outros documentos.

Or. en

Alteração 28

Projecto de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. Muito antes do início do julgamento, 
deve ser fornecida uma tradução do 
resumo indexado e devidamente 
referenciado das provas de acusação, com 
vista a permitir que o réu delibere com o 
seu advogado sobre a conveniência de 
apresentar um pedido formal de tradução 
de qualquer elemento de prova específico 
referido no sumário. 

Or. en

Justificação

Disposição que reforçaria a aplicação prática do direito à tradução de materiais essenciais.

Alteração 29

Projecto de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que em 4. Os Estados-Membros asseguram que
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alguma fase do processo, de acordo com o 
direito interno, seja prevista a 
possibilidade de reexame se não tiver siso 
facultada a tradução de um documento 
referido nos n.ºs 2 ou 3. Esse reexame não 
implica a obrigação para os 
Estados-Membros de prever um 
mecanismo autónomo no âmbito do qual 
o único fundamento para o reexame seja 
a contestação de tal conclusão.

uma decisão que recuse a tradução de 
quaisquer documentos referidos nos n.º 1, 
2, 3 e 3-A seja passível de recurso para 
uma autoridade judicial, bem como um 
mecanismo para reclamações.

Or. en

Justificação

É necessário especificar a disponibilidade do recurso, em vez da "possibilidade de reexame", 
e, no interesse da justiça, esse recurso deve ser para uma autoridade judicial. O âmbito das 
decisões de recusa susceptíveis de recurso deve ser alargado, e deve ser previsto um 
mecanismo para reclamações.

Alteração 30

Projecto de directiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da iniciativa Alteração

6. Na medida em que tal não prejudique a 
equidade do processo, se adequado podem 
ser facultados, em vez da tradução escrita, 
uma tradução oral ou um resumo oral dos
documentos a que se refere o presente 
artigo.

6. Na medida em que tal não prejudique a 
equidade do processo, podem ser 
facultados, em vez da tradução escrita, uma 
tradução oral ou um resumo oral dos
materiais escritos a que se refere o 
presente artigo, em derrogação ao mesmo, 
em circunstâncias excepcionais e sob 
reserva do procedimento de recurso nos 
termos do n.º 4 do artigo 3.º, na condição 
de serem fornecidos na presença do 
advogado do suspeito e de ser mantido um 
registo completo e permanente dessa 
tradução oral ou sumário.

Or. en

Justificação

Sumários orais e traduções devem ser excepcionais e estar sujeitos a salvaguardas, incluindo 
o direito de recurso.



PR\807292PT.doc 23/30 PE439.397v01-00

PT

Alteração 31

Projecto de directiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da iniciativa Alteração

7. As pessoas que, nos termos do presente 
artigo, tenham direito à tradução de
documentos podem a qualquer momento 
renunciar a esse direito.

7. Os suspeitos que, nos termos do presente 
artigo, tenham direito à tradução de
materiais escritos podem a qualquer 
momento renunciar a esse direito, mas só 
se tiverem recebido aconselhamento 
jurídico, se a renúncia for inequívoca, 
tiver sido feita por escrito na presença do 
seu advogado e não for contrária a 
qualquer interesse público importante.

Or. en

Justificação

O suspeito não deve poder renunciar a quaisquer direitos sem salvaguardas sólidas.

Alteração 32

Projecto de directiva
Artigo 5

Texto da iniciativa Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas 
concretas para assegurar que a qualidade 
da interpretação e da tradução facultadas
seja de molde a permitir ao suspeito ou 
acusado, ou à pessoa alvo da execução de 
um mandado de detenção europeu,
exercer plenamente os seus direitos.

1. Os Estados-Membros tomam medidas 
concretas para assegurar que a 
interpretação e a tradução facultadas
sejam de alta qualidade de molde a 
permitir ao suspeito, ou à pessoa alvo de 
um pedido de mandado de detenção 
europeu, que exerça plenamente os seus 
direitos.

Or. en

Justificação

Os serviços linguísticos devem ser de alta qualidade com vista a assegurar o pleno exercício 
dos direitos. 
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Alteração 33

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilização de formação aos juízes, 
ao Ministério Público, aos advogados, à 
polícia e ao pessoal relevante dos 
tribunais, a fim de que possam avaliar as 
necessidades linguísticas do suspeito, 
garantir a capacidade deste de 
compreender o processo, e avaliar a 
qualidade da interpretação e da tradução.

Or. en

Justificação

Deve ser incorporada na directiva uma disposição sobre a formação. Esta cláusula constitui 
a contrapartida ao novo considerando 12-A. A redacção reconhece que a formação pode ser 
ministrada por organizações profissionais. 

Alteração 34

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-B. A fim de assegurar um elevado nível 
de interpretação e tradução, e um acesso 
eficaz às mesmas, os Estados-Membros 
asseguram que se implante um sistema de 
formação, qualificação e acreditação de 
tradutores e intérpretes para o trabalho 
jurídico, bem como que se institua um 
registo nacional de tradutores e 
intérpretes profissionais independentes 
com essas qualificações, colocando-o à 
disposição dos advogados e das 
autoridades relevantes, inclusive numa 
base transfronteiriça.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem tomar medidas concretas para assegurar a disponibilidade dos 
serviços de intérpretes e tradutores profissionais, com sistemas de formação, qualificação e 
registo dos profissionais.

Alteração 35

Projecto de directiva
Artigo 5-A (novo) 

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 5.º-A
Prazos

Os prazos processuais têm em conta o 
tempo necessário para a tradução e 
interpretação.

Or. en

Justificação

Se os prazos processuais não tiverem em conta as necessidades em termos de tradução e 
interpretação, a equidade do processo pode ser prejudicada.

Alteração 36

Projecto de directiva
Artigo 5-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 5.º-B
Gravações

Os Estados-Membros asseguram que, 
quando a polícia ou delegados do 
Ministério Público entrevistarem o 
suspeito com a ajuda de um intérprete, ou 
quando for facultada uma tradução oral 
ou um resumo oral dos materiais escritos, 
nos termos do n.º 6 do artigo 3.º, ou 
quando o suspeito renunciar a esse 
direito, nos termos do n.º 7 do artigo 3.º, 
sejam feitos registos áudio e vídeo que 
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serão fornecidos a qualquer das partes em 
caso de litígio.

Or. en

Justificação

É vital no caso de recurso ou de litígios que a qualidade e fiabilidade da interpretação ou 
tradução oral, ou a base sólida da renúncia, possam ser verificadas através do acesso aos 
registos.

Alteração 37

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da iniciativa Alteração

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas necessárias para dar 
cumprimento às disposições da presente 
directiva até  …, o mais tardar*.

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas necessárias para dar 
cumprimento às disposições da presente 
directiva até …*, o mais tardar.

____________________ ____________________
* JO: inserir data correspondente a 30 meses a
contar da data de publicação da presente directiva
no Jornal Oficial da União Europeia.

* JO: inserir data correspondente a dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

É este o calendário normal para a transposição das directivas.

Alteração 38

Projecto de directiva
Artigo 8

Texto da iniciativa Alteração

Até …*, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório que avalie em que medida os 
Estados-Membros tomaram as medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, acompanhado, se 

Até …*, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório que avalie em que medida os 
Estados-Membros tomaram as medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, acompanhado, se 
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necessário, de propostas legislativas. necessário, de propostas legislativas com o 
objectivo de melhorar as salvaguardas da 
equidade do processo que consagra.

____________________ ____________________

* JO: inserir data correspondente a 42 meses a 
contar da data de publicação da presente directiva
no Jornal Oficial da União Europeia.

* JO: inserir data correspondente a três anos a 
contar da data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 2004, a Comissão apresentou uma proposta de directiva do Conselho sobre os direitos 
processuais em processos penais na UE (COM(2004) 348), abrangendo um vasto leque de 
assuntos. O Parlamento apoiou firmemente a proposta, considerando, como a Comissão, que a 
confiança entre Estados-Membros no domínio da cooperação judiciária aumentaria muito se 
houvesse uma harmonização dos direitos das pessoas nas investigações e processos judiciais.

Contudo, as negociações no Conselho referentes a esta ampla medida foram abandonadas em 
2007, devido ao facto de os Estados-Membros não conseguirem chegar a acordo. No segundo 
semestre de 2009, a Presidência sueca empreendeu novos esforços sob a forma de um 
"Roteiro" geral (JO C 295 de 4.12.2009, p. 1) para o reforço dos direitos processuais dos 
suspeitos ou acusados em processos penais, que preconiza uma abordagem progressiva, em 
vez de uma única medida abrangente. 

O Conselho Europeu acolheu com agrado o facto de o Conselho ter aprovado o Roteiro, que 
prevê cinco medidas já abrangidas pela proposta de 2004: os direitos à tradução e 
interpretação; o direito a informação sobre os direitos e as acusações (uma "Carta dos 
Direitos"); o direito a consultadoria jurídica e assistência judiciária; a comunicação com as 
autoridades consulares e com terceiros, como empregadores, familiares ou amigos; e o direito 
dos réus vulneráveis a apoio específico e a salvaguardas. Além disso, está prevista a 
publicação de um Livro Verde sobre a prisão preventiva.

No Programa de Estocolmo, o Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar as 
propostas previstas no Roteiro para a sua rápida aplicação, a analisar novos elementos dos 
direitos processuais mínimos dos acusados e suspeitos, e a avaliar se é necessário abordar 
outras questões, como, por exemplo, a presunção de inocência, para promover uma melhor 
cooperação neste domínio. 

Em Julho de 2009, a Comissão propôs, como primeira medida do Roteiro, uma 
decisão-quadro do Conselho (COM(2009) 338) dedicada exclusivamente ao direito de 
beneficiar de serviços de interpretação e de tradução no âmbito dos processos penais. O 
Parlamento Europeu foi consultado e a relatora elaborou um projecto de relatório (2009/0101 
– PR\793491 – PE430.359v01-00), mas o mesmo não teve seguimento, devido à entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa. Numa abordagem lamentavelmente minimalista do seu 
compromisso democrático, o Parlamento Europeu não foi consultado nem sobre o Roteiro 
nem sobre a resolução relativa à implementação prática da decisão-quadro sobre direitos 
linguísticos.

Por razões de ordem prática, a Comissão, em Dezembro de 2009, não tinha condições para 
apresentar atempadamente uma proposta de directiva relativa aos direitos linguísticos e, por 
conseguinte, essa proposta foi apresentada por um grupo de Estados-Membros (PE-CONS 
1/10) e o conteúdo da mesma reflecte o acordo dos 27 governos, em Outubro de 2009, sobre a 
decisão-quadro, no contexto do requisito de unanimidade então existente.
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Posição da relatora

A cooperação penal e judiciária na UE está a desenvolver-se de forma desequilibrada, sendo 
atribuída uma maior prioridade às necessidades da acusação e da aplicação da lei do que aos 
direitos da defesa, e a falta de salvaguardas processuais sólidas para as pessoas sujeitas a 
sistemas judiciais de que podem ter uma fraca compreensão é uma lacuna cuja subsistência 
não devemos permitir.

Assim sendo, o impulso recentemente dado aos direitos processuais é bem-vindo e, embora a 
abordagem progressiva não seja a ideal, é melhor do que não fazer nada, pelo que é essencial 
manter a dinâmica. Não só o Roteiro deve ser completado, como devem ser tomadas, num 
futuro próximo, medidas de promoção da confiança e reforço dos direitos: o direito dos réus 
estrangeiros poderem beneficiar de caução numa base não discriminatória constitui uma 
prioridade urgente.  Todas as propostas do Roteiro devem ser apresentadas tão brevemente 
quanto possível, uma vez que os direitos processuais estão estreitamente relacionados uns 
com os outros. Por exemplo, o direito a uma tradução e interpretação efectiva pode ser 
minado por informação insuficiente acerca dos direitos ou pela indisponibilidade de 
aconselhamento jurídico rápido ou gratuito. Quaisquer custos suplementares que a directiva 
venha a impor aos Estados-Membros são o preço irredutível para assegurar julgamentos 
equitativos e evitar erros judiciais e, em todo o caso, serão equilibrados pelo menor número de 
recursos dispendiosos e de atrasos. Qualquer resolução sobre melhores práticas que seja 
eventualmente adoptada para acompanhar a directiva deve incluir medidas práticas sólidas 
que reforcem a aplicação dos direitos estabelecidos na directiva. 

A adesão às normas definidas na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) deve 
constituir a base para a confiança mútua de que depende o reconhecimento mútuo na UE em 
matéria judicial e representar as normas mínimas que todos os Estados da UE deverão 
cumprir. Os direitos que constam da presente directiva baseiam-se, assim, nos artigos 5.° 
(direito à liberdade e segurança) e 6.° (direito a um julgamento equitativo) da Convenção. 
Embora haja situações às quais o artigo 5.° se aplica e a que esta medida da UE não se aplica, 
como, por exemplo, a detenção por doença mental, é oportuno referi-lo. O artigo 5.° confere o 
direito a não ser privado da liberdade excepto de acordo com "o procedimento legal" e, por 
conseguinte, o seu âmbito ultrapassa aquilo que sucede num tribunal. Esta realidade 
reflecte-se na aplicação da presente directiva aos interrogatórios anteriores ao julgamento.

Uma vez que a UE tem o objectivo de estabelecer um espaço único de justiça, com regras 
comuns e uma cooperação intensa, a directiva e as outras medidas que se lhe seguirão devem 
não só respeitar a CEDH, mas também desenvolvê-la, em conformidade com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, com vista a definir padrões comunitários para a 
protecção dos suspeitos e réus a um nível mais elevado. 

O presente relatório altera a proposta dos Estados-Membros de diversas formas, incluindo: 

– a referência à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, bem como à CEDH;
– a aplicabilidade dos direitos é desencadeada não só pelo interrogatório ou pela detenção, 
mas também pelo conhecimento da existência de suspeitas, sem que o suspeito tenha de ser 
informado pelas autoridades;
– o alargamento dos direitos de forma a abranger todas as fases dos processos, incluindo as 
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fases da sentença, do recurso e da detenção, até ao termo do processo penal;
– a especificação de que os direitos do suspeito lhe devem ser comunicados por escrito;
– o alargamento a pessoas que sofram de deficiências físicas ou mentais do apoio para 
compensar a falta de competências linguísticas;
- a interpretação das comunicações entre suspeito e advogado e a tradução do aconselhamento 
jurídico;
– a tradução dos materiais escritos, incluindo todos os documentos essenciais do caso; 
– recursos para uma autoridade judicial e criação de um mecanismo para reclamações;
– aditamento de disposições sobre a formação, qualificação e registo de intérpretes e 
tradutores; 
– inclusão de salvaguardas adicionais: sobre gravações, tempo e facilidades adequados, e 
prazos processuais que tenham em conta as necessidades em termos de interpretação e 
tradução.


