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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah do tolmačenja in 
prevajanja v kazenskih postopkih
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pobude skupine držav članic (00001/2010),

– ob upoštevanju člena 82(2), točke (b), drugega pododstavka in člena 289(4) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Svet predložil Parlamentu pobudo (C7-
0005/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) in člena 15 Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju [obrazloženih mnenj, ki jih predsedniku Parlamenta pošljejo nacionalni 
parlamenti/obrazloženega mnenja, ki ga predsedniku Parlamenta pošlje nacionalni 
parlament] o tem, ali je pobuda v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Komisije (COM[......]),

– ob upoštevanju členov 44 in 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Osnutek direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska unija si je zadala cilj ohraniti 
in razviti območje svobode, varnosti in 
pravice. V skladu s sklepi Evropskega 
sveta iz Tampereja z dne 15. in 16. oktobra 
1999 ter zlasti s točko 33 teh sklepov bi 
moralo načelo vzajemnega priznavanja 
postati temelj pravosodnega sodelovanja v 
civilnih in kazenskih zadevah v Evropski 
uniji.

1. Evropska unija si je zadala cilj ohraniti 
in razviti območje svobode, varnosti in 
pravice. V skladu s sklepi Evropskega 
sveta iz Tampereja z dne 15. in 16. oktobra 
1999 ter zlasti s točko 33 teh sklepov bi
potrebno zbližanje zakonodaje olajšalo 
sodelovanje in omogočilo, da postane  
načelo vzajemnega priznavanja temelj 
pravosodnega sodelovanja v civilnih in 
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kazenskih zadevah v Evropski uniji.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev sklepov iz Tampereja.

Predlog spremembe 2

Osnutek direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo pobude Predlog spremembe

(5) Čeprav so vse države članice 
pogodbenice Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (EKČP), izkušnje kažejo, da to 
samo po sebi vedno ne zagotavlja 
zadostne stopnje zaupanja v 
kazenskopravne sisteme drugih držav 
članic.

(5) V okviru vzajemnega priznavanja 
odločb v kazenskih zadevah se 
predpostavlja, da države članice zaupajo 
kazenskopravnim sistemom drugih držav 
članic. Je pa vendarle treba okrepiti 
vzajemno zaupanje. Zaradi tega je 
potrebna zavezanost minimalnim 
standardom, določenim v Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (EKČP), še zlasti z 
zagotavljanjem doslednega izvajanja 
pravic in zaščitnih ukrepov iz členov 5 in 
6 EKČP. Prav tako je treba s to direktivo 
in drugimi ukrepi nadalje razviti 
standarde v Evropski uniji, tudi ob 
upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah (listina). Pri izvajanju 
te direktive morajo države članice 
dosledno izpolnjevati standarde, ki jih 
določata EKČP in listina in kot so bili 
oblikovani s sodno prakso evropskih 
sodišč.

Or. en

Obrazložitev

Za ustvarjanje vzajemnega zaupanja mora direktiva okrepiti upoštevanje standardov EKČP 
ter z njihovo utrditvijo, ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah, prinesti EU dodano 
vrednost.
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Predlog spremembe 3

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8) Pravici do tolmačenja in prevajanja za 
osebe, ki ne razumejo jezika postopka, sta 
določeni v 6. členu EKČP, kakor ga
razlaga sodna praksa Evropskega sodišča 
za človekove pravice. Določbe te direktive 
omogočajo lažje uveljavljanje teh pravic v 
praksi. V ta namen naj bi ta direktiva 
osumljencu ali obtožencu zagotavljala 
pravico do tolmačenja in prevajanja v 
kazenskem postopku z namenom zaščite 
njegove pravice do pravičnega postopka.

(8) Spoštovanje pravic do poštenega 
sojenja in obrambe je zapisano v členih 47 
in 48 listine. Pravici do tolmačenja in 
prevajanja za osebe, ki ne razumejo jezika 
postopka, sta, med drugimi, določeni v 
členih 5 in 6 EKČP, kakor ju razlaga 
sodna praksa Evropskega sodišča za 
človekove pravice. Določbe te direktive 
omogočajo lažje uveljavljanje teh pravic v 
kazenskem postopku, vključno s 
predkazenskim postopkom, pri izrekanju 
kazni in na vseh pritožbenih stopnjah vse 
do zaključka postopka.

Or. en

Obrazložitev

Treba je navesi ustrezne določbe listine in EKČP ter opredeliti obseg kazenskega postopka.

Predlog spremembe 4

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10) Določbe te direktive bi morale 
zagotavljati, da se z brezplačno in 
zanesljivo jezikovno pomočjo zaščitijo 
pravice osumljenca ali obtoženca, ki ne 
govori ali razume jezika postopka, da bi 
lahko razumel sum ali obtožbo, ki ga 
bremenijo, in da bi lahko razumel potek 
postopka, s tem pa uveljavljal svoje 
pravice. Osumljenec ali obtoženec bi med 
drugim moral biti zmožen svojemu 
pravnemu svetovalcu pojasniti svojo 
različico dogodkov, opozoriti na izjave, s 
katerimi se ne strinja, in pravnega 

(10) Določbe te direktive morajo 
zagotoviti, da se pravice osumljenca, ki ne 
govori in razume jezika postopka, da 
razume obtožbe, ki ga bremenijo, in da 
razume potek postopka, kar mu omogoča 
uveljavljanje svojih pravic, varujejo z 
zagotavljanjem brezplačne, kakovostne in 
zanesljive jezikovne pomoči, ob 
zagotavljanju ustreznega časa in 
zmogljivosti za varovanje pravičnosti 
postopka. Pomoč bi morala zajemati tudi 
pogovore med osumljencem in njegovim 
odvetnikom ter pisno gradivo, s katerim bi 
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svetovalca seznaniti z dejstvi, ki bi se 
morali predložiti za pripravo obrambe. V 
zvezi s tem je treba opozoriti, da določbe te 
direktive vsebujejo minimalna pravila.
Države članice lahko razširijo pravice iz te 
direktive, da bi zagotovile višjo raven 
varstva tudi v primerih, ki v tej direktivi 
niso izrecno obravnavani. Raven varstva 
nikoli ne bi smela biti nižja od standardov, 
ki so določeni z EKČP in kakor jih 
razlaga sodna praksa Evropskega sodišča 
za človekove pravice.

osumljencu omogočili razumevanje 
obtožb, ki ga bremenijo, in uveljavljanje 
njegovih pravic, ter zagotovili pravičen 
postopek. Pomoč bi po potrebi marala 
zajemati tudi predpise v zvezi s 
pridržanjem, med drugim o tem, kako 
najti informacije in vložiti pritožbo, ter v 
zvezi z uradnimi stiki med organi 
pridržanja in osumljencem. Države 
članice lahko razširijo pravice iz te 
direktive, da bi zagotovile višjo raven 
varstva tudi v primerih, ki v tej direktivi 
niso izrecno obravnavani.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s predlogi sprememb več členov, med drugim člena 1.

Predlog spremembe 5

Osnutek direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo pobude Predlog spremembe

(11) Države članice ne bi smele biti 
zavezane zagotoviti tolmačenja pogovorov 
med osumljencem ali obtožencem in 
njegovim pravnim svetovalcem, če se 
lahko učinkovito sporazumevata v istem 
jeziku. Prav tako ne bi smele biti zavezane 
zagotoviti tolmačenja pogovorov v 
primerih, ko se pravica do tolmačenja 
jasno uporablja za druge namene, kot za 
uveljavljanje pravic do poštenega sojenja 
v zadevnem postopku.

(11) Določbe te direktive bi morale biti 
oblikovane v najkrajšem možnem roku 
znotraj obsežnega pravnega okvira 
procesnih jamstev, ki bi morala 
vključevati:  ustrezno spoštovanje načela 
o domnevi nedolžnosti; pravico do enake 
obravnave pri odrejanju varščine; pravico 
do pravnega svetovanja in, če je potrebno, 
do brezplačne pravne pomoči; pravico do 
obveščenosti o pravicah (obvestilo o 
pravicah); pravico do navajanja dokazov; 
pravico ranljivih osumljencev do posebne 
pomoči; varovanje mladoletnih 
osumljencev; pravico do komuniciranja s 
konzularnimi predstavništvi in tretjimi 
osebami; minimalne standarde v zvezi s 
pridržanjem ter dostopne mehanizme za 
pritožbo. 

Or. en
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Obrazložitev

Pravica do jezikovnih storitev v nekem primeru je opredeljena in se lahko zaradi nje pritoži  v 
skladu s postopki iz te direktive. Direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja je samo prvi 
pravni korak v tem postopnem pristopu. Hitro ji  morajo slediti tudi drugi ukrepi o temeljnih 
postopkovnih pravicah.

Predlog spremembe 6

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12) Zagotoviti bi bilo treba možnost, da se 
v skladu z nacionalno zakonodajo 
ponovno preveri ugotovitev o 
nepotrebnosti tolmačenja. Takšno 
preverjanje se lahko na primer opravi po 
posebnem pritožbenem postopku ali po 
običajnem prizivnem postopku zoper 
meritorno odločitev.

(12) Zagotoviti bi bilo treba možnost 
pritožbe zoper ugotovitev o nepotrebnosti 
tolmačenja.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do pritožbe nudi več zaščite kot pa možnost ponovnega preverjanja. 

Predlog spremembe 7

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12a) Države članice zagotovijo, da se 
sodnikom, tožilcem, odvetnikom, policiji 
in ustreznemu sodnemu osebju nudi 
izobraževanje, da so sposobni oceniti 
jezikovne potrebe osumljenca in mu 
omogočiti razumevanje postopka ter da so 
sposobni oceniti kakovost tolmačenja ali 
prevoda. 

Or. en
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Obrazložitev

V direktivo je treba vključiti določbo o usposabljanju. Nova uvodna izjava je skladna z novim 
členom 5(2) Besedilo dopušča, da usposabljanje nudijo strokovna telesa. 

Predlog spremembe 8

Osnutek direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo pobude Predlog spremembe

(13) Ustrezno pomoč bi bilo treba 
zagotoviti tudi osumljencu ali obtožencu z 
motnjami sluha ali govora.

(13) Ustrezno pomoč je treba zagotoviti 
tudi osumljencem z motnjami v telesnem 
ali duševnem razvoju, ki vplivajo na 
njihovo sposobnost učinkovitega 
sporazumevanja, kot so motnje sluha ali 
govora.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe člena 2(5) o pomoči v primeru motenj v telesnem ali 
duševnem razvoju.

Predlog spremembe 9

Osnutek direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo pobude Predlog spremembe

(14) Dolžnost skrbeti za osumljence ali 
obtožence v morebitno slabšem položaju, 
zlasti zaradi fizične prizadetosti, ki vpliva 
na njihovo zmožnost učinkovitega 
sporazumevanja, je podlaga za pravično 
sojenje. Tožilstvo, organi pregona in sodni 
organi bi zato morali zagotoviti, da te 
osebe lahko učinkovito uveljavljajo 
pravice, ki izhajajo iz te direktive, na 
primer tako, da posebno pozornost 
namenijo morebitni ranljivosti, ki vpliva 
na njihovo zmožnost spremljanja 
postopka in njihovo razumljenost, ter da 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 

(14) Dolžnost skrbeti za interese 
osumljencev, ki niso sposobni razumeti 
postopka ali mu slediti, je podlaga za 
pravično sojenje. Tožilstvo, organi pregona 
in sodni organi bi morali zato zagotoviti, 
da lahko osumljenci, ki so morda v 
slabšem položaju, učinkovito uveljavljajo 
svoje pravice. Ti organi bi morali biti 
pozorni na vsako morebitno ranljivost 
osumljencev in sprejeti ustrezne ukrepe za 
zaščito njihovih pravic. Tako bi bilo treba 
vedno ravnati, kadar je osumljenec 
mladoletnik ali oseba z invalidnostjo, ki 
ovira njegovo dejavno sodelovanje v 
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teh pravic. postopku.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je bolj jasen.

Predlog spremembe 10

Osnutek direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(14a) To direktivo je treba oceniti na 
podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj. 
Če je to potrebno za izboljšanje zaščitnih 
ukrepov, ki jih določa, se jo spremeni.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe 39 k členu 8.

Predlog spremembe 11

Osnutek direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo pobude Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev pravičnosti postopka bi 
bilo treba za osumljenca ali obtoženca 
prevesti ključne dokumente ali vsaj 
pomembne dele takšnih dokumentov.
Organi držav članic se v skladu z 
nacionalno zakonodajo sami odločijo, 
kateri dokumenti bi morali biti prevedeni.
Nekateri dokumenti bi vedno morali veljati 
za ključne, zato bi jih bilo treba prevesti, 
denimo, odločbe o odvzemu prostosti 
zadevni osebi, obtožnica in vsakršne 
sodbe.

(15) Za zagotovitev pravičnosti postopka bi 
bilo treba zagotoviti prevod pisnega 
gradiva, s katerim bi osumljencu 
omogočili, da razume obtožbe, ki ga 
bremenijo, in uveljavlja svoje pravice.
Nekateri dokumenti, kot so sklep, s 
katerim se osebi odvzame prostost, 
obtožnica, bistveni listinski dokazi, sodba, 
pisni pravni nasvet osumljenčevega 
odvetnika in, kjer to pride v poštev, pravila 
za pridržanje, vključno s pravili o tem, 
kako poiskati podatke in se pritožiti, bi 
vedno morali veljati za pisno gradivo, ki 
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ga je treba prevesti.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovano besedilo v večji meri  zagotavlja pravičen postopek in dopušča, da se obseg 
obveznosti glede prevoda  za posamezen primer določi z ocenjevalnimi in pritožbenimi 
postopki.

Predlog spremembe 12

Osnutek direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo pobude Predlog spremembe

(16) Odpoved pravici do pisnega prevoda 
dokumentov bi morala biti nedvoumna, 
zagotavljati bi morala minimalna jamstva
ter ne bi smela biti v nasprotju s 
pomembnim javnim interesom.

(16) Pri odpovedi pravici do prevoda 
pisnega gradiva bi morale biti izpolnjene 
zahteve, da je osumljenec prejel pravno 
svetovanje in da je odpoved nedvoumna, 
da je bila dana v pisni obliki v navzočnosti 
osumljenčevega odvetnika in da ni v 
nasprotju s pomembnim javnim interesom.

Or. en

Obrazložitev

Osumljenec se pravicam ne sme odreči, če niso izpolnjeni strogi zaščitni pogoji.

Predlog spremembe 13

Osnutek direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo pobude Predlog spremembe

(18) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se določbe te direktive, v kolikor 
ustrezajo pravicam, zagotovljenim z 
EKČP, izvajajo skladno z določbami iz 
EKČP, kakor se razvijajo s sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice.

(18) Določbe te direktive, ki ustrezajo 
pravicam, zagotovljenim z EKČP ali 
listino, se razlagajo in izvajajo skladno s 
pravicami, kakor so se razvile s sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove 
pravice in Sodišča Evropske unije.

Or. en
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Obrazložitev

Skladno z novim členom 1(2b). Treba je zagotoviti skladnost s sadno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice (EKČP) in Sodišča Evropske unije (listina).

Predlog spremembe 14

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila glede pravic 
do tolmačenja in prevajanja v kazenskih 
postopkih in postopkih za izvrševanje
evropskega naloga za prijetje.

1. Ta direktiva določa pravila glede pravic 
do tolmačenja in prevajanja v kazenskih
postopkih vseh vrst, vključno s 
predkazenskim postopkom, pri izrekanju 
kazni, pridržanju in na vseh pritožbenih 
stopnjah vse do zaključka postopka, in v 
postopkih za izvrševanje evropskega 
naloga za prijetje.

Or. en

Obrazložitev

Posameznikom je treba zagotoviti dostop do tolmačenja in prevajanja na vseh stopnjah 
kazenskega postopka, dokler niso uporabljene vse možnosti za pritožbo. 

Predlog spremembe 15

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

1a. Za potrebe te direktive pomeni izraz 
„osumljenec“ osebo, ki je osumljena, ji je 
bila odvzeta prostost, je bila kazensko 
preganjana ali obsojena in čaka na izrek 
kazni v zvezi s kaznivim dejanjem, toliko 
časa, dokler kazenski postopek, v katerem 
ima pravico do tolmačenja in prevajanja, 
ni popolnoma zaključen.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva se mora uporabljati na vseh stopnjah kazenskega postopka, vključno s 
predkazenskim postopkom, pri izrekanju kazni po obsodbi in na vseh pritožbenih stopnjah, 
zato je treba tudi izraz osumljenec razumeti enako.

Predlog spremembe 16

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Te pravice veljajo za vsakogar od 
trenutka, ko ga pristojni organi države 
članice seznanijo, da je osumljen ali 
obtožen storitve kaznivega dejanja, do 
zaključka postopka, kar pomeni do končne 
ugotovitve o tem, ali je osumljenec 
oziroma obtoženec storil kaznivo dejanje.

2. Navedeni pravici se uporabljata za vse 
uradne stike med organi pridržanja in 
osumljencem za vsakogar od trenutka, ko 
ga organi države članice zaslišijo ali mu 
odvzamejo prostost zaradi kaznivega 
dejanja ali je drugače obveščen, da je 
osumljen, in to vse do zaključka postopka, 
vključno med izrekanjem kazni, 
obravnavo vsakršne pritožbe in 
pridržanjem.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje, ko se lahko uveljavlja pravica do tolmačenja in prevajanja, bi moralo biti tako 
dolgo, kot je to v interesu pravičnosti.

Predlog spremembe 17

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

2a. Osumljenec je nemudoma obveščen o 
pravicah, ki jih določa ta direktiva. 
Obvesti se ga pisno. Osumljenec z 
motnjami vida ali nezmožnostjo branja 
mora biti o teh pravicah obveščen ustno, v 
jeziku, ki ga razume.

Or. en
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Obrazložitev

Osumljenec mora vedeti, kakšne so njegove jezikovne pravice, obveščen pa mora biti v pisni 
obliki, da lahko v polni meri uveljavlja svoje pravice.  Za osebe z motnjami vida je treba 
predvideti posebne ukrepe.

Predlog spremembe 18

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

2b. Določbe te direktive, ki ustrezajo 
pravicam, zagotovljenim z EKČP ali 
listino, se razlagajo in izvajajo skladno s 
pravicami, kakor so se razvile s sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove 
pravice in Sodišča Evropske unije. 

Or. en

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe k uvodni izjavi 18. Treba je zagotoviti skladnost s sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (EKČP) in Sodišča Evropske unije (listina).

Predlog spremembe 19

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za postopek, 
pri katerem bi sankcije lahko naložil 
organ, ki ni kazensko sodišče, pod 
pogojem, da ta postopek ne teče pred 
sodiščem, ki je pristojno za kazenske 
zadeve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Področja uporabe direktive se ne bi smelo neutemeljeno zožiti.
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Predlog spremembe 20

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da se 
osumljencu ali obtožencu, ki ne razume ali 
ne govori jezika zadevnega kazenskega 
postopka, zagotovi tolmačenje v njegov 
materni jezik ali kakšen drug jezik, ki ga 
razume, s čimer se zaščitijo njegove 
pravice do pravičnega kazenskega 
postopka. Tolmačenje, vključno s pogovori 
med osumljencem ali obtožencem in 
njegovim pravnim svetovalcem, se 
zagotovi med kazenskim postopkom pred 
preiskovalnimi in sodnimi organi, tudi 
med policijskim zaslišanjem, med 
zaslišanjem pred sodiščem in na katerem 
koli potrebnem vmesnem zaslišanju ter se 
lahko zagotovi tudi v drugih primerih. Ta 
določba ne vpliva na pravila nacionalnega 
prava v zvezi s prisotnostjo pravnega 
svetovalca v kateri koli fazi kazenskega 
postopka.

1. Države članice poskrbijo, da se 
osumljencu, ki ne razume ali govori jezika 
kazenskega postopka, nemudoma zagotovi 
tolmačenje, s čimer se zagotovi, da je 
sposoben razumeti postopek proti njemu 
in uveljavljati svoje pravice, ter se zaščiti 
pravičnost kazenskega postopka. 
Tolmačenje, vključno s pogovori med 
osumljencem in njegovim odvetnikom, se 
zagotovi ves čas postopka. Prav tako se 
zagotovi za uradne stike med organi 
pridržanja in osumljencem v primeru 
pridržanja.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do tolmačenja mora biti dovolj široka, da bi zagotovili pravičnost postopka.

Predlog spremembe 21

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je oseba z 
motnjami sluha deležna pomoči v obliki 
tolmačenja, če je to zanjo primerno.

2. Pravica do tolmačenja vključuje 
jezikovno pomoč osebam z motnjami v 
telesnem ali duševnem razvoju.

Or. en
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Obrazložitev

Pravica do tolmačenja mora vključevati tudi druge, ne samo osebe z motnjami sluha. 

Predlog spremembe 22

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se na 
kakršen koli ustrezen način, tudi tako, da 
se vpraša osumljenca ali obtoženca, 
preveri, ali ta razume in govori jezik 
kazenskega postopka ter ali potrebuje 
pomoč tolmača.

3. Države članice zagotovijo, da je 
vzpostavljen postopek za ugotavljanje, ali 
osumljenec razume in govori jezik 
kazenskega postopka ter ali potrebuje 
pomoč tolmača.

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora postopek za ugotavljanje potreb osumljenca.

Predlog spremembe 23

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da je po 
nacionalnem pravu v določeni fazi 
postopka mogoče ponovno preveriti 
ugotovitev o nepotrebnosti tolmačenja.
Takšna ponovna preveritev ne pomeni, da 
morajo države članice poskrbeti za ločen 
mehanizem, pri katerem bi izpodbijanje 
takšne ugotovitve edino utemeljevalo 
ponovno preveritev.

4. Države članice zagotovijo pravico do 
pritožbe pri sodnem organu zoper 
odločitev, da ni potrebno tolmačenje, 
mehanizem za pritožbe in možnost 
nadomestnega tolmača.

Or. en

Obrazložitev

V interesu pravičnosti je treba opredeliti pravico do pritožbe pri sodnem organu in ne le 
možnosti ponovnega preverjanja. Zagotoviti je treba tudi mehanizem za pritožbe.
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Predlog spremembe 24

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

5a. Tehnologija, kot so video povezave, 
telefon ali dostop do interneta, se lahko 
uporablja kot zadnja možnost, kadar ni 
možno zagotoviti tolmača, na primer, če 
se je potreba pojavila v zelo kratkem času,  
pod pogojem, da uporaba tehnologije ne 
ogroža pravice do poštenega sojenja. Ta 
možnost se ne sme uporabljati za 
postopke, ki potekajo pred sodiščem.

Or. en

Obrazložitev

Tehnološke zmožnosti se lahko uporabi samo, če prisotnost tolmača ni možna, na primer v 
nujnih primerih ali kadar gre za zelo redek jezik ali narečje, in če to ne vpliva na pravico do 
poštenega sojenja.

Predlog spremembe 25

Osnutek direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da se 
osumljencu ali obtožencu, ki ne razume 
jezika zadevnega kazenskega postopka, 
zagotovi, da se vsi dokumenti, ki so 
bistveni za zaščito njegove pravice do 
pravičnega postopka, ali vsaj pomembni 
odstavki iz takšnih dokumentov prevedejo 
v njegov materni jezik ali kakšen drug 
jezik, ki ga razume, pod pogojem, da ima 
zadevni osumljenec ali obtoženec po 
nacionalnem pravu pravico dostopa do 
zadevnih dokumentov.

1. Države članice poskrbijo, da se 
osumljencu, ki ne razume ali ne govori 
jezika kazenskega postopka, nemudoma 
zagotovi prevod vsega potrebnega pisnega 
gradiva, s čimer se zagotovi, da je 
sposoben razumeti postopek proti njemu 
in uveljavljati svoje pravice, ter se 
zagotovi pravičnost kazenskega postopka. 
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Or. en

Obrazložitev

Osumljenec mora v vseh fazah postopka razumeti bistveno listinsko gradivo, da ima dovolj 
časa za pripravo verodostojne obrambe.

Predlog spremembe 26

Osnutek direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Pristojni organi odločijo, kateri so v 
skladu z odstavkom 1 bistveni dokumenti, 
ki jih je treba prevesti. Bistveni 
dokumenti, ki jih je treba prevesti, bodisi 
celi takšni dokumenti ali pomembni 
odstavki iz njih, vključujejo vsaj priporne 
naloge ali enakovredne odločbe, s 
katerimi se osebi odvzame prostost, 
obtožnico in katero koli sodbo, če takšni 
dokumenti obstajajo.

2. Za pisno gradivo, ki ga je treba prevesti, 
bi morali veljati vsaj sklep, s katerim se 
osebi odvzame prostost, obtožnica, 
bistveni listinski dokazi, sodba, pisni 
pravni nasveti osumljenčevega odvetnika 
in, kjer to pride v poštev, pravila glede 
pridržanja, vključno s pravili o tem, kako 
poiskati podatke in se pritožiti.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere dokumente bi bilo treba navesti na seznamu pisnega gradiva, potrebnega za 
uveljavljanje pravice do obrambe. Seznam sicer ni dokončen.

Predlog spremembe 27

Osnutek direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Osumljenec ali obtoženec ali njegov
pravni svetovalec lahko vloži utemeljeno 
zahtevo za prevod dodatnih dokumentov, 
ki so potrebni za učinkovito uveljavljanje 
pravice do obrambe.

3. Osumljenec ali njegov odvetnik lahko 
vloži utemeljeno zahtevo za prevod 
dodatnih dokumentov.

Or. en
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Predlog spremembe 28

Osnutek direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. V ustreznem času pred začetkom 
sojenja se zagotovi prevod povzetka 
dokazov tožilstva s kazalom in vsemi 
sklicevanji, da lahko obtoženec z 
odvetnikom preuči, ali je treba uradno 
zaprositi za prevod kakšnega dela dokazov 
tožilstva, navedenih v povzetku. 

Or. en

Obrazložitev

To bi okrepilo praktično izvajanje pravice do prevoda osnovnega gradiva.

Predlog spremembe 29

Osnutek direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da skladno z 
nacionalnim pravom v določeni fazi 
postopka obstaja možnost ponovne 
preveritve, če ni zagotovljeno prevajanje 
dokumenta iz odstavkov 2 in 3. Takšna 
ponovna preveritev ne pomeni, da morajo 
države članice poskrbeti za ločen 
mehanizem, pri katerem bi izpodbijanje 
takšne ugotovitve edino utemeljevalo 
ponovno preveritev.

4. Države članice zagotovijo pravico do 
pritožbe pri sodnem organu zoper 
odločitev o zavrnitvi prevajanja 
dokumentov iz odstavkov 1, 2, 3 in 3a ter 
mehanizem za pritožbe.

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti možnost pritožbe pri sodnem organu in ne le možnosti ponovnega 
preverjanja, zaradi pravičnosti pa mora to biti sodni organ Področje uporabe odločitev za 
zavrnitev, na katere se lahko vloži pritožbo, je treba razširiti in omogočiti mehanizem za 
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pritožbe.

Predlog spremembe 30

Osnutek direktive
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo pobude Predlog spremembe

6. Namesto pisnega prevoda se lahko po 
potrebi zagotovi ustni prevod ali ustni 
povzetek dokumentov iz tega člena, če to 
ne vpliva na pravičnost postopka.

6. Namesto pisnega prevoda se lahko z 
odstopanjem v izrednih primerih in glede 
na prizivni postopek iz člena 3(4) zagotovi 
ustni prevod ali ustni povzetek pisnega 
gradiva iz tega člena, če to ne vpliva na 
pravičnost postopka in pod pogojem, da 
prevod poteka v navzočnosti 
osumljenčevega odvetnika ter da se za 
stalno hrani celoten posnetek ustnega 
prevoda ali povzetka.

Or. en

Obrazložitev

Ustni povzetki ali prevodi bi morali biti izjema in bi morali biti obravnavani v zaščitnih 
ukrepih, vključno s pravico do pritožbe.

Predlog spremembe 31

Osnutek direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo pobude Predlog spremembe

7. Oseba, ki ima po tem členu pravico do 
prevajanja dokumentov, se lahko tej 
pravici kadar koli odreče.

7. Osumljenec, ki ima po tem členu 
pravico do prevajanja pisnega gradiva, se 
lahko tej pravici kadar koli odreče, vendar 
le če je prejel pravno svetovanje in če je 
odpoved nedvoumna, če je bila dana v 
pisni obliki v navzočnosti osumljenčevega 
odvetnika in če ni v nasprotju s 
pomembnim javnim interesom.

Or. en
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Obrazložitev

Osumljenec se pravicam ne sme odpovedati, če niso izpolnjeni strogi zaščitni pogoji.

Predlog spremembe 32

Osnutek direktive
Člen 5

Besedilo pobude Predlog spremembe

Države članice sprejmejo konkretne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da sta 
tolmačenje in prevajanje ustrezne
kakovosti, tako da lahko osumljenec ali 
obtoženec in oseba, ki je predmet izvršitve 
evropskega naloga za prijetje, v celoti 
uveljavljata svoje pravice.

1. Države članice sprejmejo konkretne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da sta 
tolmačenje in prevajanje visoke kakovosti, 
tako da lahko osumljenec ali oseba, za 
katero je bil izdan evropski nalog za 
prijetje, v celoti uveljavljata svoje pravice.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovne storitve morajo biti visoke kakovosti, da se zagotovi uveljavljanje pravice v polni 
meri. 

Predlog spremembe 33

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da se 
sodnikom, tožilcem, odvetnikom, policiji 
in ustreznemu sodnemu osebju nudi 
izobraževanje, da so sposobni oceniti 
jezikovne potrebe osumljenca in mu 
omogočiti razumevanje postopka ter da so 
sposobni oceniti kakovost tolmačenja ali 
prevoda. 

Or. en

Obrazložitev

V direktivo je treba vključiti določbo o usposabljanju. Klavzula je skladna z novo uvodno 
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izjavo 12a. Besedilo dopušča, da usposabljanje nudijo strokovna telesa. 

Predlog spremembe 34

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

1b. Za zagotavljanje visokih standardov 
tolmačenja in prevajanja ter učinkovitega 
dostopa do njiju države članice vzpostavijo 
sistem za izobraževanje, preverjanje 
znanja in imenovanje sodnih tolmačev in 
prevajalcev ter oblikujejo nacionalni 
imenik imenovanih neodvisnih poklicnih 
tolmačev in prevajalcev, ki je na voljo 
odvetnikom in pristojnim organom, 
vključno za čezmejno izmenjavo.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sprejeti konkretne ukrepe in s sistemi za izobraževanje, preverjanje 
znanja in imenovanje zagotoviti storitve poklicnih tolmačev in prevajalcev.

Predlog spremembe 35

Osnutek direktive
Člen 5 a (novo) 

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 5a
Roki

Vsi procesni roki upoštevajo čas, ki je 
potreben za prevajanje in tolmačenje.

Or. en

Obrazložitev

Če procesni roki ne upoštevajo zahteve tolmačenja in prevajanja, je lahko pravičnnost 
postopka ogrožena.
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Predlog spremembe 36

Osnutek direktive
Člen 5 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 5b
Snemanje

Države članice zagotovijo zvočni ali video 
posnetek morebitnih zaslišanj osumljenca, 
ki ga izvede policija ali tožilci ob pomoči 
tolmača, ustnih prevodov ali ustnih 
povzetkov pisnega gradiva v skladu s 
členom 3(6) ali odpovedi pravici v skladu 
s členom 3(7). Posnetek se v primeru 
spora posredujejo vsem strankam.

Or. en

Obrazložitev

V primeru pritožb ali sporov je zelo pomembno, da se lahko s pomočjo posnetkov preverijo 
kakovost in zanesljivost tolmačenja ali ustnega prevoda ali pa ustreznost odpovedi pravice. 

Predlog spremembe 37

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne 
za izpolnitev določb te direktive, 
najkasneje do ……..*

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne 
za izpolnitev določb te direktive, 
najkasneje do ……..*

____________________
* UL: Prosimo vstavite datum 30 mesecev po objavi
te direktive v Uradnem listu.

____________________
* UL: Prosimo, vstavite datum dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

To je običajni rok za prenos direktive.



PR\807292SL.doc 25/27 PE439.397v01-00

SL

Predlog spremembe 38

Osnutek direktive
Člen 8

Besedilo pobude Predlog spremembe

Komisija do ……… Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo, v 
katerem oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice sprejele potrebne ukrepe za 
izpolnjevanje določb te direktive, po 
potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi.

Komisija do ……… Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo, v 
katerem oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice sprejele potrebne ukrepe za 
izpolnjevanje določb te direktive, po 
potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi za 
izboljšanje zaščitnih ukrepov za pošteno 
sojenje, ki jih predpisuje direktiva.

____________________

* OJ: Prosimo vstavite datum 30 mesecev po objavi 
te direktive v Uradnem listu

____________________

* OJ: Prosimo, vstavite datum tri leta po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je leta 2004 predlagala direktivo Sveta o določenih postopkovnih pravicah v 
kazenskem postopku na celotnem območju Evropske unije (COM (2004) 348), ki je zajemal 
razmeroma široko paleto zadev. Parlament se je strinjal s Komisijo, da bi z uskladitvijo pravic 
posameznikov v preiskavah in sodnih postopkih močno okrepili zaupanje med državami 
članicami na področju pravosodnega sodelovanja, in je trdno predlog.

Vendar pa so bila pogajanja s Svetom o tem širokem ukrepu leta 2007 ustavljena, ker države 
članice niso uspele doseči sporazuma. Švedsko predsedstvo je v drugi polovici leta 2009 
oživilo prizadevanja v obliki celovitega načrta (UL C 295, 4.12.2009, str. 1) za krepitev 
procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih, ki namesto enega 
samega obsežnega ukrepa določa postopen pristop. 

Evropski svet je pozdravil sprejetje načrta, ki vsebuje pet ukrepov, ki so že bili v predlogu iz 
leta 2004: pravica do tolmačenja in prevajanja; pravica do obveščenosti o pravicah in o 
stroških (obvestilo o pravicah); pravico do pravnega svetovanja in pravne pomoči; 
komuniciranje s konzularnimi organi in tretjimi osebami, na primer z delodajalcem, družino 
ali prijatelji; pravica ranljivih obdolžencev do posebne podpore in zaščitnih ukrepov. Nadalje 
je predvidena zelena knjiga o priporu v predkazenskem postopku.

Evropski svet je v stockholmskem programu povabil Komisijo, naj predloži predloge, 
predvidene v načrtu, za hiter začetek njihovega izvajanja, da bi nadalje preučili minimalne 
procesne pravice osumljenih ali obtoženih oseb, in ocenili, ali je treba za boljše sodelovanje 
na tem področju obravnavati še druga vprašanja, kot je domneva nedolžnosti. 

Komisija je julija 2009 kot prvi ukrep iz načrta predlagala okvirni sklep Sveta 
(COM(2009)338), ki je bil namenjen izključno pravici do tolmačenja in prevajanja v 
kazenskih postopkih. Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim parlamentom, sedanji 
poročevalec pa je pripravil osnutek poročila (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), 
vendar se postopek ni nadaljeval zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. V 
obžalovanja vrednem minimalističnem pristopu k demokratičnemu delovanju se Komisija ni 
posvetovala z Evropskim parlamentom niti o načrtu niti o resoluciji o izvajanju jezikovnih 
pravic iz okvirnega sklepa v praksi.

Iz praktičnih razlogov Komisija decembra 2009 ni bila v položaju, da bi podala zgodnji 
predlog direktive o jezikovnih pravicah, zato je to storila skupina držav članic (PE-CONS 
1/10).Vsebino predloga je mogoče razbrati v sporazumu o okvirnem sklepu med 27 vladami 
iz oktobra 2009, sprejetem v skladu s takratnim pogojem o soglasju.

Stališče pripravljavke mnenja

Sodelovanje na kazenskem in pravosodnem področju v Evropski uniji se razvija na 
neuravnotežen način, saj se daje prednost potrebam organom odkrivanja in pregona in ne 
pravici do obrambe; vrzel, ki bi jo bilo treba odpraviti, pa je tudi pomanjkanje trdnih 
procesnih jamstev za posameznike, ki se znajdejo v pravosodnem sistemu, ki ga morda slabo 
razumejo.
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Zato so obnovljena prizadevanja v zvezi s procesnimi pravicami dobrodošla. Čeprav postopen 
pristop ni ravno najboljši, pa je boljši kot neukrepanje, zato je nujno treba ohraniti zagon. 
Zato je treba načrt končati in v bližnji prihodnosti sprejeti dodatne ukrepe za krepitev 
zaupanja in pravic, pri čemer je nujno treba prednostno obravnavati pravico obdolženca, da se 
njegova varščina določi na nediskriminatorni podlagi.  Vse predloge iz načrta je treba kar 
najhitreje pripraviti, saj so procesne pravice med seboj tesno povezane. Pravico do 
učinkovitega prevoda in tolmačenja lahko na primer izniči nezadostna obveščenost o pravicah 
ali nerazpoložljivost takojšnje ali brezplačne pravne pomoči. Dodatni stroški, ki jih bo 
direktiva naložila državam članicam, so predvsem neizogibni stroški zagotavljanja poštenih 
sojenj in izogibanja nepravičnih obsodb in se bodo uravnotežili s cenejšimi pritožbami in 
manj zamudami. Vsaka resolucija o dobri praksi, ki bo morebiti sprejeta skupaj z direktivo, 
mora vključevati stroge praktične ukrepe, ki bodo okrepili izvajanje pravic iz direktive. 

Zavezanost standardom, določenim v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, mora biti podlaga za medsebojno zaupanje, ki je pogoj za vzajemno 
priznavanje v pravosodnih zadevah v EU in predstavlja minimalne standarde, ki jih morajo 
izpolnjevati vse države članice EU. Pravice iz te direktive torej temeljijo na členu 5 (pravica 
do prostosti in osebne varnosti) in členu 6 (pravica do poštenega sojenja) konvencije. Čeprav 
obstajajo okoliščine, na primer pri pridržanju duševno bolnih, ko se uporablja člen 5 
konvencije, ne pa tudi ukrep EU, ga je primerno citirati. Člen 5 določa, da se nikomur se ne 
sme odvzeti prostosti, razen v skladu s postopkom, ki je predpisan z zakonom, in ima torej 
širše področje uporabe kot samo pred sodiščem. To se odraža v uporabi te direktive pri 
zaslišanju v predkazenskem postopku.

Ker želi Evropska unija ustvariti enotno območje pravice s skupnimi pravili in z intenzivnim 
sodelovanjem, morajo direktiva in drugi ukrepi, ki bodo sledili, ne le spoštovati EKČP, 
temveč jo tudi nadgrajevati v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah, da bi povišali 
standarde EU za varovanje osumljenih in obdolžencev. 

To poročilo spreminja predlog držav članic na več načinov in med drugim vključuje: 

- Sklicevanje na Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in EKČP
- začetek izvajanja pravic ne šele ko pride do zaplišanja ali pridržanja, temveč ko se pojavi 

sum, ne da bi morali organi obvestiti osumljenca;
- razširitev pravic na vse faze postopka, med drugimi izrekanje kazni, pritožbe in pridržanje , 

vse do zaključka kazenskega postopka;
- določbo, da mora biti obdolženec pisno obveščen o svojih pravicah,
- podporo za ljudi z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju za nadomestitev pomanjkanja 

jezikovnih sposobnosti,
- tolmačenje pogovorov med osumljencev in odvetnikom in prevod pravnega nasveta,
- prevedeno pisno gradivo, ki vključuje vse bistvene listine primera, 
- pritožbe na sodni organ in vzpostavitev mehanizma za pritožbe,
- dodane določbe izobraževanje, preverjanju znanja in imenovanju tolmačev in prevajalcev, 
- dodatne zaščitne ukrepe v zvezi z  posnetki, ustreznim časom in zmogljivostmi ter 

procesnimi roki, ki upoštevajo potrebe tolmačenja in prevajanja.


