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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la directiva Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la 
interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere inițiativa unui grup de state membre (00001/2010),

– având în vedere paragraful al doilea litera (b) din articolul 82 alineatul (2) și articolul 289 
alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
inițiativa a fost prezentată de către Consiliu Parlamentului (C7-0005/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere [avizele motivate prezentate Președintelui Parlamentului de către 
parlamentele naționale/avizul motivat prezentat Președintelui Parlamentului de către un 
parlament național] privind conformitatea inițiativei cu principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comisiei (COM[......]),

– având în vedere articolele 44 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată mai jos;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta poziție Consiliului și Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Amendamentul 1

Proiect de directivă
Considerentul 1

Textul inițiativei Amendamentul

1. Uniunea Europeană și-a stabilit 
obiectivul de a menține și de a dezvolta un 
spațiu de libertate, securitate și justiție. În 
conformitate cu concluziile Consiliului 
European de la Tampere din 15 și 16 
octombrie 1999, în special punctul 33, 
principiul recunoașterii reciproce ar trebui
să devină fundamentul cooperării judiciare 

1. Uniunea Europeană și-a stabilit 
obiectivul de a menține și de a dezvolta un 
spațiu de libertate, securitate și justiție. În 
conformitate cu concluziile Consiliului 
European de la Tampere din 15 și 16 
octombrie 1999, în special punctul 33, 
apropierea legislativă necesară ar facilita 
cooperarea și ar permite, astfel, 



PE439.397v01-00 6/31 PR\807292RO.doc

RO

atât în materie civilă, cât și penală în cadrul 
Uniunii Europene.

principiului recunoașterii reciproce să 
devină fundamentul cooperării judiciare 
atât în materie civilă, cât și penală în cadrul 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Clarificare a concluziilor de la Tampere.

Amendamentul 2

Proiect de directivă
Considerentul 5

Textul inițiativei Amendamentul

(5) Cu toate că toate statele membre sunt 
părți la Convenția europeană pentru 
protecția drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO), experiența a arătat 
că doar acest element nu poate oferi 
întotdeauna un grad suficient de 
încredere în sistemele de justiție penală 
ale altor state membre.

(5) Recunoașterea reciprocă a hotărârilor 
în materie de drept penal presupune că 
fiecare dintre statele membre are 
încredere în sistemele de justiție penală 
ale celorlalte. Consolidarea încrederii 
reciproce este, cu toate acestea, necesară. 
Această încredere presupune respectarea 
standardelor minime cuprinse în 
Convenția europeană pentru protecția 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO), în special prin 
asigurarea unei implementări mai 
consecvente a drepturilor și garanțiilor 
consacrate în articolele 5 și 6 din CEDO. 
Aceasta mai presupune dezvoltarea în 
continuare, prin intermediul prezentei 
directive, dar și al altor măsuri, a 
standardelor respective în cadrul Uniunii 
Europene, inclusiv în lumina Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (Carta). În procesul de punere 
în aplicare a prezentei directive, statele 
membre nu ar trebui în niciun caz să 
aplice standarde inferioare celor stabilite 
în CEDO și în Cartă, astfel cum au fost 
dezvoltate în jurisprudența tribunalelor 
europene.

Or. en
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Justificare

Pentru a crea încredere reciprocă, prezenta directivă ar trebui să consolideze respectarea 
standardelor CEDO și să le confere „valoare adăugată UE”, îmbunătățindu-le în lumina 
Cartei drepturilor fundamentale.

Amendamentul 3

Proiect de directivă
Considerentul 8

Textul inițiativei Amendamentul

(8) Dreptul la interpretare și dreptul la 
traducere pentru persoanele care nu 
vorbesc și nu înțeleg limba în care se 
desfășoară procedurile sunt consacrate la 
articolul 6 din CEDO, astfel cum sunt 
redate în jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului. Prevederile prezentei 
directive facilitează exercitarea acestor 
drepturi. În acest sens, prezenta directivă 
urmărește asigurarea dreptului unei 
persoane suspectate sau acuzate la 
interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale, în vederea garantării 
dreptului acesteia la proceduri echitabile.

(8) Respectarea dreptului la un proces 
echitabil și a dreptului la apărare este 
consacrată în articolele 47 și 48 din 
Cartă. Dreptul, inter alia, la interpretare și 
dreptul la traducere pentru persoanele care 
nu vorbesc și nu înțeleg limba în care se 
desfășoară procedurile sunt consacrate la 
articolele 5 și 6 din CEDO, astfel cum sunt 
interpretate de jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului. 
Prevederile prezentei directive facilitează 
exercitarea acestor drepturi în cadrul 
procedurilor penale, inclusiv în 
procedurile premergătoare procesului, 
pronunțarea hotărârii judecătorești și în 
orice fază de apel, până la încheierea 
procedurilor.

Or. en

Justificare

Este adecvată menționarea prevederilor relevante din Carta UE, precum și a celor din CEDO 
și specificarea sferei de definiție a „procedurilor penale”.

Amendamentul 4

Proiect de directivă
Considerentul 10

Textul inițiativei Amendamentul

(10) Prevederile prezentei directive ar 
trebui să garanteze protecția drepturilor 

(10) Prevederile prezentei directive ar 
trebui să garanteze protecția drepturilor 
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persoanei suspectate sau acuzate care nu 
vorbește sau nu înțelege limba în care se 
desfășoară procedurile, astfel încât aceasta 
să înțeleagă suspiciunile sau acuzațiile 
care îi sunt aduse, și să înțeleagă 
procedurile pentru a își putea exercita 
drepturile, prin oferirea, în mod gratuit, de 
asistență lingvistică corespunzătoare.
Persoana suspectată sau acuzată ar trebui 
să fie capabilă, între altele, să explice 
avocatului său propria versiune asupra 
faptelor, indice orice afirmație cu care nu 
este de acord și să atragă avocatului său 
atenția asupra oricărui fapt care ar trebui 
promovat în apărarea sa. Se reamintește 
în acest sens că dispozițiile prezentei 
directive stabilesc norme minime. Statele 
membre pot extinde drepturile prevăzute de 
prezenta directivă pentru a asigura un nivel 
mai ridicat de protecție și în situații care nu 
sunt prevăzute expres de prezenta 
directivă. Nivelul de protecție ar trebui să 
nu coboare sub standardele prevăzute de 
CEDO, astfel cum sunt interpretate în 
jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului.

persoanei suspectate care nu vorbește sau 
nu înțelege limba în care se desfășoară 
procedurile, astfel încât aceasta să 
înțeleagă acuzațiile care îi sunt aduse, și să 
înțeleagă procedurile pentru a își putea 
exercita drepturile, prin oferirea, în mod 
gratuit, de asistență lingvistică 
corespunzătoare de înaltă calitate, în timp 
util și cu mijloace adecvate pentru a 
garanta corectitudinea procedurilor. 
Această asistență ar trebui să includă 
comunicarea dintre persoana suspectată 
și avocatul său și materialul scris, 
necesare asigurării faptului că persoana 
suspectată înțelege acuzațiile ce i se aduc 
și își poate exercita drepturile și 
garantării corectitudinii procedurilor. 
Aceasta ar mai trebui, de asemenea, să 
includă, acolo unde este cazul, normele 
aplicabile în locul de detenție, inclusiv 
modalitatea de a solicita informații și de a 
depune plângeri, precum și contactele 
oficiale dintre persoana suspectată și 
autoritățile care o rețin. Statele membre 
pot extinde drepturile prevăzute de 
prezenta directivă pentru a asigura un nivel 
mai ridicat de protecție și în situații care nu 
sunt prevăzute expres de prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Corespunde amendamentelor la articole, inclusiv articolul 1.

Amendamentul 5

Proiect de directivă
Considerentul 11

Textul inițiativei Amendamentul

(11) Statele membre ar trebui să nu fie 
obligate să asigure interpretarea 
comunicării între persoana suspectată sau 
acuzată și avocatul său în cazurile în care 

(11) Prevederile prezentei directive ar 
trebui plasate, în cel mai scurt timp 
posibil, într-un cadru juridic cuprinzător 
de garanții procedurale care ar trebui să 
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aceștia pot comunica eficient în aceeași 
limbă. De asemenea, statele membre ar 
trebui să nu fie obligate să asigure 
interpretarea unei astfel de comunicări, în 
situația în care dreptul la interpretare este 
în mod clar utilizat pentru alte scopuri 
decât exercitarea dreptului la un proces 
echitabil în cadrul procedurilor 
respective.

includă: respectarea adecvată a 
principiului prezumției de nevinovăție;  
dreptul la tratament echitabil în 
acordarea eliberării pe cauțiune; dreptul 
la consiliere juridică și, dacă este cazul, la 
asistență juridică gratuită; dreptul la 
informare referitoare la drepturi 
(comunicarea în scris a drepturilor); 
dreptul de a aduce probe; dreptul la 
asistență specifică pentru persoanele 
suspectate vulnerabile; protejarea 
persoanelor suspectate minore; dreptul de 
a comunica cu autoritățile consulare și 
părți terțe; standarde minime privind 
condițiile de detenție și căi de atac 
accesibile. 

Or. en

Justificare

Dreptul la servicii lingvistice în cazuri particulare va fi determinat și va face obiectul căilor 
de atac, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta directivă. Prezenta directivă 
privind dreptul la interpretare și la traducere este numai primul dintre instrumentele juridice 
în cadrul abordării graduale alese. Trebuie să fie urmată grabnic de alte măsuri privind 
drepturile procedurale fundamentale.

Amendamentul 6

Proiect de directivă
Considerentul 12

Textul inițiativei Amendamentul

(12) Constatarea faptului că nu este nevoie 
de interpretare sau de traducere ar trebui să 
facă obiectul unei posibilități de revizuire, 
în conformitate cu legislația națională. O 
astfel de revizuire poate avea loc, de 
exemplu, printr-o procedură specifică de 
plângere, sau în contextul procedurii unei 
căi de atac ordinare împotriva deciziei pe 
fond.

(12) Constatarea faptului că nu este nevoie 
de interpretare sau de traducere ar trebui să 
facă obiectul căilor de atac.

Or. en
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Justificare

Dreptul la căi de atac oferă o mai mare protecție decât „posibilitatea de revizuire”. 

Amendamentul 7

Proiect de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(12a) Statele membre asigură formarea 
judecătorilor, procurorilor, avocaților, a 
personalului din poliție și a personalului 
relevant implicat în proceduri judiciare, 
astfel încât aceștia să poată evalua nevoile 
de ordin lingvistic ale persoanei 
suspectate, să garanteze faptul că aceasta 
înțelege procedurile desfășurate și să 
evalueze calitatea serviciilor de 
interpretare și traducere.

Or. en

Justificare

Ar trebui integrată în directivă o prevedere privind formarea. Acest nou considerent 
corespunde noului articol 5 alineatul (2). Formularea recunoaște faptul că formarea poate fi 
efectuată de organisme profesionale. 

Amendamentul 8

Proiect de directivă
Considerentul 13

Textul inițiativei Amendamentul

(13) O asistență corespunzătoare ar trebui 
oferită și persoanelor suspectate sau 
acuzate care au probleme de auz sau 
vorbire.

(13) O asistență corespunzătoare ar trebui 
oferită și persoanelor suspectate cu 
handicap fizic sau mental care le 
afectează capacitatea de a comunica 
eficient, cum ar fi problemele de auz sau 
vorbire.

Or. en
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Justificare

Corespunde amendamentului la articolul 2 alineatul (5) privind asistența oferită persoanelor 
cu handicap fizic sau mental.

Amendamentul 9

Proiect de directivă
Considerentul 14

Textul inițiativei Amendamentul

(14) Obligația de diligență către persoana 
suspectată sau acuzată care se află într-o 
poziție potențial vulnerabilă, în special 
datorită unui handicap fizic care îi 
afectează capacitatea de a comunica 
eficient decurge din necesitatea unei 
administrări echitabile a justiției. Organele 
de urmărire penală, autoritățile de aplicare 
a legii și cele judiciare ar trebui, prin 
urmare, să se asigure că aceste persoane își 
pot exercita în mod efectiv drepturile 
prevăzute de prezenta directivă, de 
exemplu prin acordarea unei atenții 
deosebite oricărei vulnerabilități 
potențiale care afectează capacitatea de a 
înțelege procedurile și de a se face înțelese 
și prin luarea măsurilor corespunzătoare 
pentru garantarea acestor drepturi.

(14) Obligația de diligență față de 
persoanele suspectate care se află în 
imposibilitatea de a înțelege sau de a 
urmări procedurile în care sunt implicate
decurge din necesitatea unei administrări 
echitabile a justiției. Organele de urmărire 
penală, autoritățile de aplicare a legii și 
cele judiciare ar trebui, prin urmare, să se 
asigure că persoanele suspectate aflate 
într-o poziție potențial vulnerabilă își pot 
exercita drepturile în mod efectiv. Aceste 
autorități ar trebui să aibă cunoștință 
despre orice posibilă vulnerabilitate și să 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
garantarea acestor drepturi. Acest lucru ar 
trebui să se aplice întotdeauna când 
persoana suspectată este un minor sau 
suferă de un handicap care o împiedică să 
participe în mod activ la procedurile în 
care este implicată.

Or. en

Justificare

Amendamentul este mai clar.
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Amendamentul 10

Proiect de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(14a) Prezenta directivă ar trebui evaluată 
în lumina experienței practice obținute. 
Dacă este cazul, ar trebui evaluată pentru 
a ameliora garanțiile pe care le stabilește.

Or. en

Justificare

Corespunde amendamentului 39 la articolul 8.

Amendamentul 11

Proiect de directivă
Considerentul 15

Textul inițiativei Amendamentul

(15) Garantarea unor proceduri echitabile 
necesită ca documentele esențiale, sau cel 
puțin părțile importante ale acestor 
documente, să fie traduse în beneficiul 
persoanei suspectate sau acuzate. 
Autoritățile statului membru decid care 
document ar trebui tradus, în 
conformitate cu legislația națională. 
Unele documente ar trebui să fie 
întotdeauna considerate ca fiind esențiale 
și să fie traduse, cum ar fi decizia de 
privare de libertate a unei persoane, 
rechizitoriul/actul de inculpare și orice 
hotărâre.

(15) Garantarea unor proceduri echitabile 
necesită traducerea materialului scris, 
necesar asigurării faptului că persoana 
suspectată înțelege acuzațiile ce i se aduc 
și își poate exercita drepturile. Unele
documente, cum ar fi decizia de privare de 
libertate a unei persoane, rechizitoriul/actul 
de inculpare, documentele probatorii 
esențiale, orice hotărâre, asistența juridică 
în formă scrisă oferită de avocatul 
persoanei suspectate și, acolo unde este 
cazul, normele aplicabile în locul de 
detenție, inclusiv modalitatea de a solicita 
informații și de a depune plângeri, ar 
trebui să fie întotdeauna considerate ca 
fiind material scris necesar, ce ar trebui 
tradus.

Or. en
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Justificare

Formularea revizuită garantează mai bine proceduri echitabile și determină, prin intermediul 
procedurilor de evaluare și ale căilor de atac, aplicabilitatea obligativității traducerii în 
cazurile particulare.

Amendamentul 12

Proiect de directivă
Considerentul 16

Textul inițiativei Amendamentul

(16) O renunțare la dreptul de a avea o 
traducere scrisă a documentelor ar trebui 
să fie neechivocă, cu un minimum de 
garanții, și ar trebui să nu contravină 
vreunui interes public important.

(16) Orice renunțare la dreptul de a avea o 
traducere a materialului scris ar trebui să 
facă obiectul cerinței ca persoana 
suspectă să fi beneficiat de asistență 
juridică și ca renunțarea să fi fost 
neechivocă, dată în scris în prezența 
avocatului persoanei respective și să nu 
contravină vreunui interes public 
important.

Or. en

Justificare

Persoana suspectă nu ar trebui să poată renunța la drepturi în lipsa unor garanții solide.

Amendamentul 13

Proiect de directivă
Considerentul 18

Textul inițiativei Amendamentul

(18) Statele membre ar trebui să asigure 
că dispozițiile articolelor 2-5 din prezenta 
directivă, în cazurile în care corespund 
drepturilor garantate de CEDO, sunt puse 
în aplicare în conformitate cu cele din 
CEDO și cu evoluțiile jurisprudenței 
relevante a Curții Europene a Drepturilor 
Omului.

(18) Dispozițiile din prezenta directivă care 
corespund drepturilor garantate de CEDO 
sau de Cartă sunt interpretate și puse în 
aplicare în conformitate cu acele drepturi, 
astfel cum au fost dezvoltate în 
jurisprudența relevantă a Curții Europene 
a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene.

Or. en
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Justificare

Acest amendament corespunde articolului 1 alineatul (2b). Este necesară coerența cu 
jurisprudența CEDO / Strasbourg și cu jurisprudența Cartei UE / CEJ.

Amendamentul 14

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Prezenta directivă instituie norme 
privind dreptul la servicii de interpretare și 
de traducere în cadrul procedurilor penale 
și al procedurilor de executare a
mandatului de arestare european.

(1) Prezenta directivă instituie norme 
privind dreptul la servicii de interpretare și 
de traducere în cadrul procedurilor penale 
de toate tipurile, inclusiv, inter alia, în 
procedurile premergătoare procesului, 
pronunțarea hotărârii judecătorești, 
detenție și în orice fază de apel, până când 
procedurile sunt definitiv încheiate, și al 
procedurilor conforme mandatului de 
arestare european.

Or. en

Justificare

Este important ca persoanele să aibă acces la interpretare și traducere pe parcursul tuturor 
fazelor procedurilor penale, până când toate căile de atac sunt epuizate. 

Amendamentul 15

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) În sensul prezentei directive, 
termenul „persoană suspectată” ar trebui 
să fie interpretat ca persoana suspectată, 
arestată, inculpată sau condamnată și 
care așteaptă pronunțarea hotărârii 
judecătorești în legătură cu o infracțiune 
penală, în cazul în care procedurile 
penale pentru care se aplică dreptul la 
interpretare și traducere nu au fost 
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finalizate.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să fie aplicată tuturor fazelor procedurilor penale, inclusiv în procedurile 
premergătoare procesului, pronunțarea hotărârii judecătorești post-condamnare și în orice 
fază de apel. Prin urmare, termenul „persoană suspectată” ar trebui să fie interpretat în mod 
corespunzător.

Amendamentul 16

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) De aceste drepturi beneficiază orice 
persoană din momentul în care respectivei 
persoane îi este adus la cunoștință, de 
către autoritățile competente ale unui stat 
membru, faptul că este suspectată sau 
acuzată de comiterea unei infracțiuni, 
până la finalizarea procedurilor, prin 
aceasta înțelegându-se soluționarea 
definitivă întrebării dacă persoana 
suspectată sau acuzată a comis 
infracțiunea.

(2) De aceste drepturi beneficiază orice 
persoană din momentul în care este 
interogată sau arestată de autoritățile 
competente ale unui stat membru în 
legătură cu o infracțiune penală sau din 
momentul în care i se aduce la cunoștință 
că este suspectată până la finalizarea 
procedurilor, inclusiv pronunțarea 
hotărârii judecătorești și soluționarea 
oricărui apel și pe perioada detenției în 
toate contactele oficiale dintre persoana 
reținută și autoritățile care o rețin.

Or. en

Justificare

Perioada pe parcursul căreia se aplică dreptul la interpretare și traducere ar trebui să fie 
atât de extinsă, pe cât o cere interesul justiției.

Amendamentul 17

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Persoana suspectată este informată 
fără întârziere cu privire la drepturile 
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prevăzute în prezenta directivă. Aceste 
informații sunt furnizate în scris. 
Persoanele suspectate care au tulburări 
de vedere sau dificultăți de lectură ar 
trebui informate oral cu privire la aceste 
drepturi într-o limbă pe care o înțeleg.

Or. en

Justificare

Persoana suspectată trebuie să cunoască drepturile pe care le are în ceea ce privește 
asistența lingvistică, iar informațiile trebuie furnizate în scris, astfel încât persoana să 
beneficieze pe deplin de drepturile sale. Ar trebui prevăzute dispoziții speciale și pentru 
persoanele cu dizabilități vizuale.

Amendamentul 18

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2b) Dispozițiile din prezenta directivă 
care corespund drepturilor garantate de 
CEDO sau de Cartă sunt interpretate și 
puse în aplicare în conformitate cu acele 
drepturi, astfel cum au fost dezvoltate în 
jurisprudența relevantă a Curții Europene 
a Drepturilor Omului și a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene. 

Or. en

Justificare

Acest amendament corespunde amendamentului la considerentul 18. Este necesară coerența 
cu jurisprudența CEDO / Strasbourg și cu jurisprudența Cartei UE / CEJ.
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Amendamentul 19

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
procedurilor care ar putea conduce la 
sancțiuni impuse de alte autorități decât 
instanțele penale, atât timp cât aceste 
proceduri nu se desfășoară în fața unei 
instanțe având competență în materie 
penală.

eliminat

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al directivei nu ar trebui limitat în mod exagerat.

Amendamentul 20

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că persoanei 
suspectate sau acuzate care nu înțelege sau 
nu vorbește limba în care se desfășoară 
procedurile penale respective i se oferă 
servicii de interpretare în limba sa 
maternă sau în altă limbă pe care o 
înțelege, în vederea garantării dreptului 
său la proceduri echitabile. Serviciile de 
interpretare, inclusiv pentru comunicarea 
dintre persoana suspectată sau acuzată și 
avocatul său, trebuie asigurate în cadrul
procedurilor penale desfășurate în fața 
autorităților de urmărire penală și a celor 
judiciare, inclusiv în cadrul 
interogatoriilor efectuate de poliție, în 
cadrul tuturor audierilor în fața instanței 
și în cadrul oricăror audieri intermediare 
necesare, și pot fi furnizate în alte situații. 
Această dispoziție nu aduce atingere 

(1) Statele membre se asigură că persoanei 
suspectate care nu înțelege sau nu vorbește 
limba în care se desfășoară procedurile 
penale respective i se oferă, fără 
întârziere, servicii de interpretare, în 
vederea asigurării faptului că înțelege 
acuzațiile ce i se aduc și își poate exercita 
drepturile și a garantării unor proceduri 
echitabile. Serviciile de interpretare, 
inclusiv pentru comunicarea dintre 
persoana suspectată sau acuzată și 
avocatul său, trebuie asigurate pe tot 
parcursul procedurilor. Acestea sunt 
asigurate și în cazul detenției, pentru 
contactele oficiale dintre persoana 
reținută și autoritățile care o rețin.
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normelor dreptului intern referitoare la 
prezența unui avocat în oricare etapă a 
procedurilor penale.

Or. en

Justificare

Dreptul la servicii de interpretare trebuie să fie suficient de larg, pentru a asigura faptul că 
procedurile sunt echitabile.

Amendamentul 21

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
persoanele cu deficiențe auditive sunt 
asistate de un interpret, dacă această 
soluție este potrivită pentru acea 
persoană.

(2) Dreptul la serviciile de interpretare 
include asistența lingvistică oferită
persoanelor cu handicap fizic sau mental.

Or. en

Justificare

Dreptul la servicii de interpretare trebuie să fie mai cuprinzător și să nu vizeze doar 
persoanele cu deficiențe auditive. 

Amendamentul 22

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că se fac 
verificările corespunzătoare, inclusiv prin 
consultarea persoanei suspectate sau 
acuzate, privind capacitatea acesteia de a
înțelege și vorbi limba în care se desfășoară 
procedurile și necesitatea de a fi asistată de 
un interpret.

(3) Statele membre asigură instituirea 
unor proceduri care să verifice dacă 
persoana suspectată înțelege și vorbește
limba în care se desfășoară procedurile și 
necesitatea de a fi asistată de un interpret.
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Or. en

Justificare

Este necesară o procedură de evaluare a nevoilor persoanei suspectate.

Amendamentul 23

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, într-o 
etapă a procedurilor, în conformitate cu 
dreptul intern, există posibilitatea 
exercitării unei căi de atac împotriva 
oricărei hotărâri care dispune că nu este 
necesară asigurarea serviciilor de 
interpretare. Astfel de căi de atac nu 
presupun obligația statului membru de a 
asigura un mecanism separat în care 
singurul temei al revizuirii să fie 
contestarea unei astfel de hotărâri.

(4) Statele membre se asigură că există o 
cale de atac înaintea unei autorități 
judiciare împotriva oricărei hotărâri care 
dispune că nu este necesară asigurarea 
serviciilor de interpretare, precum și un 
mecanism pentru prezentarea plângerilor 
și posibilitatea de a garanta un interpret 
suplinitor.

Or. en

Justificare

Este necesar, în interesul justiției, să fie specificat dreptul la căi de atac, mai degrabă decât 
„posibilitatea de revizuire”, precum și faptul că acesta este exercitat pe lângă o autoritate 
judiciară. În plus, ar trebui oferit un mecanism de depunere a plângerilor.

Amendamentul 24

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 5a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(5a) Tehnologii precum legăturile video, 
telefonul sau accesul la internet pot fi 
utilizate ca ultimă soluție, atunci când 
este imposibilă prezența în persoană a 
unui interpret, ca de exemplu atunci când 
solicitarea se face în termen foarte scurt, 
și în cazul în care utilizarea acestor 
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metode nu periclitează dreptul la un 
proces echitabil. Această variantă nu ar 
trebui utilizată în cazul procedurilor care 
au loc în instanță.

Or. en

Justificare

Mijloacele tehnologice ar trebui folosite numai dacă prezența în persoană a unui interpret 
este imposibilă, de exemplu într-o situație de urgență sau atunci când este vorba despre limbi 
sau dialecte rare, și dacă nu se aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

Amendamentul 25

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că persoanei 
suspectate sau acuzate care nu înțelege 
limba în care se desfășoară procedurile 
penale respective i se asigură traducerea, 
în limba sa maternă sau în altă limbă pe 
care o înțelege, a tuturor documentelor 
esențiale în vederea garantării dreptului 
său la proceduri echitabile, sau cel puțin a 
părților importante ale acestor 
documente, cu condiția ca persoana 
respectivă să aibă drept de acces la 
documentele respective în temeiul 
dreptului intern.

(1) Statele membre se asigură că persoanei 
suspectate care nu înțelege limba în care se 
desfășoară procedurile penale respective i 
se oferă prompt traducerea întregului 
material scris necesar, în vederea 
asigurării faptului că înțelege acuzațiile 
ce i se aduc și își poate exercita drepturile 
și a garantării unor proceduri penale 
echitabile.

Or. en

Justificare

O persoană acuzată trebuie să poată înțelege materialul documentar esențial în toate fazele 
procedurilor, pentru a-și organiza o apărare credibilă.
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Amendamentul 26

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Autoritățile competente hotărăsc care 
sunt documentele esențiale care trebuie 
traduse în temeiul alineatului (1). Printre 
documentele esențiale care trebuie 
traduse, în întregime sau doar părțile 
importante, se numără cel puțin ordinul 
de reținere sau deciziile echivalente care
privează persoana de libertate, 
rechizitoriul/actul de inculpare și orice 
hotărâre, în cazul în care aceste 
documente există.

(2) Cel puțin decizia de privare de libertate
a unei persoane, rechizitoriul/actul de 
inculpare, documentele probatorii 
esențiale, orice hotărâre, asistența juridică 
în formă scrisă oferită de avocatul 
persoanei suspectate și, acolo unde este 
cazul, normele aplicabile în locul de 
detenție, inclusiv modalitatea de a solicita 
informații și de a depune plângeri, ar 
trebui să fie considerate ca fiind material 
scris necesar ce trebuie tradus.

Or. en

Justificare

Anumite documente ar trebui specificate, prin intermediul unei liste neexhaustive, ca 
reprezentând material scris necesar în vederea exercitării dreptului la apărare.

Amendamentul 27

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Persoana suspectată sau acuzată sau 
avocatul acesteia poate înainta o cerere 
motivată de traducere a altor documente 
necesare pentru exercitarea eficientă a 
dreptului la apărare.

(3) Persoana suspectată sau avocatul 
acesteia poate înainta o cerere motivată de 
traducere a altor documente.

Or. en
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Amendamentul 28

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3a) Traducerea rezumatului indexat, cu 
toate trimiterile necesare și care cuprinde 
probele organelor de urmărire penală ar 
trebui pusă la dispoziția inculpatului cu 
mult înainte de începerea procesului, 
pentru a-i permite acestuia să ia în calcul, 
împreună cu avocatul său, posibilitatea 
depunerii unei cereri formale de 
traducere a oricărui element specific din 
cadrul probelor organelor de urmărire 
penală la care se face trimitere în 
rezumat.

Or. en

Justificare

Aceasta ar consolida implementarea practică a dreptului la traducerea materialului esențial.

Amendamentul 29

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, într-o 
etapă a procedurilor, în conformitate cu 
dreptul intern, există posibilitatea 
exercitării unei căi de atac dacă nu este 
asigurată traducerea unui document 
dintre cele menționate la alineatele (2) și 
(3). Astfel de căi de atac nu presupun 
obligația statului membru de a asigura un 
mecanism separat în care singurul temei 
al revizuirii să fie contestarea unei astfel 
de hotărâri.

(4) Statele membre asigură existența unei 
căi de atac pe lângă o autoritate judiciară 
împotriva respingerii cererii privind
traducerea documentelor menționate la 
alineatele (1), (2), (3) și (3a), precum și a 
unui mecanism de depunere a 
plângerilor.

Or. en
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Justificare

Este necesar să fie specificată posibilitatea recurgerii la căi de atac, mai degrabă decât 
„posibilitatea de revizuire”, precum și faptul că, în interesul justiției, aceasta trebuie să fie o 
autoritate judiciară. Sfera deciziilor de respingere împotriva cărora se poate recurge la o 
cale de atac ar trebui extinsă și ar trebui prevăzut un mecanism de depunere a plângerilor.

Amendamentul 30

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 6

Textul inițiativei Amendamentul

(6) Cu condiția ca aceasta să nu afecteze 
caracterul echitabil al procedurilor, o 
traducere orală sau un rezumat oral al 
documentelor menționate în prezentul 
articol pot fi asigurate în locul unei 
traduceri scrise, dacă este cazul.

(6) Cu condiția ca aceasta să nu afecteze 
caracterul echitabil al procedurilor, o 
traducere orală sau un rezumat oral al 
materialului scris, menționat la articolul 3 
alineatul (4), pot fi asigurate în locul unei 
traduceri scrise, dar numai dacă acestea 
sunt puse la dispoziție în prezența 
avocatului persoanei suspecte și este 
păstrată o înregistrare completă și 
permanentă a acestei traduceri orale sau 
a acestui rezumat oral.

Or. en

Justificare

Rezumatele sau traducerile orale ar trebui să constituie excepția și să facă obiectul unor 
garanții, inclusiv dreptul la căi de atac.

Amendamentul 31

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul inițiativei Amendamentul

(7) O persoană care are, în temeiul 
prezentului articol, dreptul la traducerea 
documentelor poate, în orice moment, 
renunța la acest drept.

(7) O persoană suspectă care are, în 
temeiul prezentului articol, dreptul la 
traducerea materialului scris poate, în 
orice moment, renunța la acest drept, dar 
numai în condițiile în care a beneficiat de 
asistență juridică, dacă renunțarea este 
neechivocă, a fost dată în scris în prezența 
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avocatului persoanei respective și nu 
contravine vreunui interes public 
important.

Or. en

Justificare

Persoana suspectă nu ar trebui să poată renunța la drepturi în lipsa unor garanții solide.

Amendamentul 32

Proiect de directivă
Articolul 5

Textul inițiativei Amendamentul

Statele membre iau măsuri concrete pentru 
a se asigura de faptul că interpretarea și 
traducerea furnizate sunt corespunzătoare, 
astfel încât să permită persoanei suspectate 
sau acuzate, precum și persoanei care face 
obiectul executării unui mandat european 
de arestare, să își exercite pe deplin 
drepturile.

Statele membre iau măsuri concrete pentru 
a se asigura de faptul că interpretarea și 
traducerea furnizate sunt de o înaltă 
calitate, astfel încât să permită persoanei 
suspectate, precum și persoanei care face 
obiectul solicitării unui mandat european 
de arestare, să își exercite pe deplin 
drepturile.

Or. en

Justificare

Serviciile lingvistice trebuie să fie de o înaltă calitate, pentru a asigura exercitarea pe deplin 
a drepturilor. 

Amendamentul 33

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) Statele membre asigură formarea 
judecătorilor, procurorilor, avocaților, a 
personalului din poliție și a personalului 
relevant implicat în proceduri judiciare, 
astfel încât aceștia să poată evalua nevoile 
de ordin lingvistic ale persoanei 
suspectate, să garanteze faptul că aceasta 
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înțelege procedurile desfășurate și să 
evalueze calitatea serviciilor de 
interpretare și traducere.

Or. en

Justificare

Ar trebui integrată în directivă o prevedere privind formarea. Această clauză corespunde
noului considerent 12a. Formularea recunoaște faptul că formarea poate fi efectuată de 
organisme profesionale. 

Amendamentul 34

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1b) Pentru a garanta un standard ridicat 
al interpretării și traducerii, precum și 
accesul eficient la acestea, statele membre 
asigură instituirea unui sistem de 
formare, calificare și acreditare a 
traducătorilor și interpreților în domeniul 
juridic, precum și crearea unui registru 
național cu traducători și interpreți 
independenți și calificați în acest sens, 
care este pus la dispoziția apărătorilor și a 
autorităților relevante, inclusiv la nivel 
transfrontalier.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să ia măsuri concrete, pentru a asigura disponibilitatea serviciilor 
unor interpreți și traducători profesioniști, inclusiv a unor sisteme de formare, calificare și 
înregistrare a practicienilor.
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Amendamentul 35

Proiect de directivă
Articolul 5a (nou) 

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 5a
Termene

Toate termenele procedurale țin cont de 
timpul necesar traducerii și interpretării.

Or. en

Justificare

Caracterul echitabil al procedurilor ar putea fi prejudiciat, dacă termenele procedurale nu 
țin cont de cerințele aferente interpretării și traducerii.

Amendamentul 36

Proiect de directivă
Articolul 5b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 5b
Înregistrări

Statele membre se asigură că atunci când 
poliția sau procurorii interoghează o 
persoană suspectă cu ajutorul unui 
interpret, sau atunci când se asigură o 
traducere orală sau un rezumat oral al 
materialului scris, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (6), sau atunci când 
are loc o renunțare la drepturi, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (7), 
se realizează o înregistrare audio și o 
înregistrare video, ce sunt puse la 
dispoziția oricăreia dintre părți în cazul 
unui litigiu.

Or. en

Justificare

Este extrem de important ca, în cazul exercitării unor căi de atac sau al unor litigii, să se 
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poată verifica calitatea și fiabilitatea interpretării sau a traducerii orale, sau temeiul solid al 
renunțării, prin intermediul accesului la înregistrări.

Amendamentul 37

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul inițiativei Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a se conforma dispozițiilor prezentei 
directive până la ……..*

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a se conforma dispozițiilor prezentei 
directive până la ……..*

____________________
* JO: 30 de luni de la publicarea prezentei directive 
în Jurnalul Oficial.

____________________
* JO: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Acesta este termenul normal de transpunere a directivelor.

Amendamentul 38

Proiect de directivă
Articolul 8

Textul inițiativei Amendamentul

Până la … *, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport de evaluare a măsurii în care statele 
membre au adoptat măsurile necesare 
pentru a se conforma prezentei directive, 
însoțit, dacă este necesar, de propuneri 
legislative.

Până la … *, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport de evaluare a măsurii în care statele 
membre au adoptat măsurile necesare 
pentru a se conforma prezentei directive, 
însoțit, dacă este necesar, de propuneri 
legislative vizând îmbunătățirea 
garanțiilor prevăzute privind caracterul 
echitabil al procedurilor.

____________________

* JO: 30 de luni de la publicarea prezentei directive 
în Jurnalul Oficial.

____________________

* JO: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

În anul 2004 Comisia a prezentat o propunere de directivă a Consiliului privind drepturile 
procedurale în cadrul procedurilor penale în UE (COM(2004)348), care acoperea o gamă 
destul de largă de chestiuni. Parlamentul a susținut cu fermitate propunerea, fiind de acord cu 
opinia Comisiei, conform căreia încrederea între statele membre în domeniul cooperării 
judiciare ar fi mult consolidată prin armonizarea drepturilor persoanelor în cadrul 
investigațiilor și al procedurilor judiciare.

Cu toate acestea, din cauza faptului că statele membre nu au reușit să ajungă la un acord, în 
2007 au fost abandonate negocierile în cadrul Consiliului privind această măsură amplă. În a 
doua jumătate a anului 2009, Președinția suedeză a reluat eforturile sub forma unei „foi de 
parcurs” globale (JO C 295, 4.12.2009, p.1), pentru consolidarea drepturilor procedurale ale 
persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, care prevede o abordare 
graduală, mai degrabă decât o singură măsură cuprinzătoare. 

Consiliul European a salutat adoptarea de către Consiliu a foii de parcurs, cinci dintre 
măsurile avute în vedere intrând în domeniul de aplicare al propunerii din 2004: dreptul la 
traducere și la interpretare; dreptul la informare referitoare la drepturi și la acuzații (o 
„comunicare în scris a drepturilor”); dreptul la consiliere juridică și la asistență juridică; 
comunicarea cu autoritățile consulare și părțile terțe, cum ar fi angajatorii, familia sau 
prietenii și dreptul inculpaților vulnerabili la asistență specifică și garanții. În plus, este 
prevăzută o Carte verde privind reținerea în procedurile premergătoare procesului.

În cadrul Programului de la Stockholm, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte 
propunerile prevăzute în foaia de parcurs, în vederea implementării rapide a acesteia, să 
examineze drepturile procedurale ale persoanelor acuzate sau suspectate și să ia în considerare 
oportunitatea analizării altor aspecte, cum ar fi prezumția de nevinovăție, pentru a promova o 
mai bună cooperare în acest domeniu. 

În iulie 2009, Comisia a propus, ca o primă măsură a foii de parcurs, o Decizie-cadru a 
Consiliului (COM(2009)338) care vizează exclusiv dreptul la interpretare și la traducere în 
cadrul procedurilor penale. Parlamentul European a fost consultat și raportoarea a redactat un 
proiect de raport (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), dar procesul a fost stopat 
datorită intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Printr-o abordare regretabil de 
minimalistă în ceea ce privește angajamentul democratic, Parlamentul European nu a fost 
consultat nici în ceea ce privește foaia de parcurs, nici cu privire la rezoluția referitoare la 
punerea concretă în aplicare a deciziei-cadru privind drepturile lingvistice.

Din rațiuni practice, Comisia nu a putut prezenta în decembrie 2009 o propunere timpurie de 
directivă privind drepturile lingvistice, acest lucru fiind astfel realizat de către un grup de state 
membre (PE-CONS 1/10), conținutul reflectând acordul din octombrie 2009 al celor 27 de 
guverne cu privire la decizia-cadru, în contextul cerinței privind unanimitatea, actuală la acel 
moment.

Poziția raportoarei
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Cooperarea în domeniul penal și judiciar în UE se dezvoltă într-o manieră neechilibrată, 
acordându-se prioritate nevoilor organelor de urmărire penală și autorităților de aplicare a 
legii, în defavoarea drepturilor acuzaților, iar lipsa unor garanții procedurale ferme pentru 
persoanele supuse unui sistem judiciar pe care este posibil să nu îl înțeleagă bine reprezintă o 
lacună care nu ar trebui lăsată să continue.

Astfel, impulsul reînnoit vizând drepturile procedurale este binevenit și, deși abordarea 
graduală nu reprezintă cea mai bună soluție, aceasta este preferabilă lipsei oricăror acțiuni, 
fiind esențială menținerea acestui impuls. Nu numai că foaia de parcurs trebuie completată, 
dar trebuie, de asemenea, puse în aplicare mai multe măsuri de consolidare a încrederii și a 
drepturilor în viitorul apropiat: dreptul inculpaților străini de a fi luați în considerare pentru 
eliberarea pe cauțiune într-o manieră nediscriminatorie reprezintă o prioritate urgentă.  Toate 
propunerile cuprinse în foaia de parcurs ar trebui înaintate cât mai curând, întrucât drepturile 
procedurale sunt strâns legate între ele. De exemplu, dreptul la traducere și interpretare poate 
fi subminat de informațiile insuficiente cu privire la drepturi sau de lipsa disponibilității 
consilierii juridice gratuite și prompte. Orice costuri suplimentare pe care directiva le va 
impune asupra statelor membre sunt costurile ireductibile ale garantării unor procese corecte 
și ale evitării unor erori judiciare și vor fi oricum echilibrate printr-un număr mai mic de 
exercitări ale căilor de atac și de întârzieri costisitoare. Orice rezoluție privind cele mai bune 
practici care ar putea fi adoptată pentru a însoți directiva ar trebui să includă măsuri practice 
solide, care să consolideze implementarea drepturilor prevăzute în directivă. 

Aderarea la standardele stabilite în cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 
trebuie să constituie temeiul încrederii reciproce care determină recunoașterea reciprocă la 
nivelul UE în domeniul judiciar și să reprezinte standardele minime sub care nu poate coborî 
niciun stat membru al UE. Drepturile prevăzute în prezenta directivă se bazează, prin urmare, 
pe articolul 5 (privind dreptul la libertate și siguranță) și pe articolul 6 (privind dreptul la un 
proces echitabil) din Convenție. Deși există situații în care se aplică articolul 5, iar măsura UE 
nu se aplică, de exemplu în cazul detenției persoanelor cu handicap mental, este adecvată 
menționarea acestuia. Articolul 5 acordă dreptul de a nu fi lipsit de libertate decât „potrivit 
căilor legale” și, prin urmare, domeniul său de aplicare depășește procedurile care au loc în 
instanță; acest lucru se reflectă în aplicarea prezentei directive în cazul interogatoriilor 
premergătoare procesului 

Întrucât UE intenționează să instituie unui spațiu unic de justiție, cu norme comune și 
cooperare intensivă, prezenta directivă și cele ce vor urma trebuie nu numai să respecte 
CEDO, dar și să construiască pe această bază în conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a UE, pentru a stabili standarde ale UE mai înalte de protecție a persoanelor 
suspectate și a inculpaților. 

Prezentul raport modifică propunerea statelor membre în mai multe moduri, printre care: 

- referirea la Carta drepturilor fundamentale a UE, precum și la CEDO;
- aplicabilitatea drepturilor trebuie declanșată nu numai de interogatoriu sau de arestare, ci și 
prin conștientizarea bănuielii, fără ca persoana suspectată să trebuiască să fie informată de 
către autorități;
- extinderea drepturilor, astfel încât să includă toate stadiile procedurilor, inclusiv pronunțarea 
hotărârii judecătorești, căile de atac și detenția, până când procedurile sunt definitiv încheiate;
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- trebuie specificat că persoana suspectată ar trebui informată în scris cu privire la drepturile 
sale;
- asistența acordată persoanelor, pentru compensarea lipsei abilităților lingvistice și extinderea 
asistenței la toate persoanele cu deficiențe fizice sau psihice;
- servicii de interpretare pentru comunicările dintre persoana suspectată și avocatul său și 
traducerea asistenței juridice;
- materialele scrise și traduse pentru a include toate documentele esențiale ale cazului; 
- căile de atac trebuie adresate unei autorități judiciare și trebuie instituit un mecanism de 
depunere a plângerilor;
- adăugarea unor dispoziții privind formarea, calificarea și înregistrarea interpreților și 
traducătorilor; 
- adăugarea unor garanții suplimentare: privind înregistrarea, timp și facilități adecvate, iar 
termenele procedurale trebuie să țină seama de nevoile impuse de interpretare și traducere.


