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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\807292SV.doc 3/30 PE439.397v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................28



PE439.397v01-00 4/30 PR\807292SV.doc

SV



PR\807292SV.doc 5/30 PE439.397v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och 
översättning i brottmål
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Det ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av initiativet från en grupp medlemsstater (00001/2010),

– med beaktande av artiklarna 82.2 b och 289.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, enligt vilka rådet har översänt initiativet till parlamentet (C7-0005/2010), 

– med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av (de motiverade yttranden som nationella parlament framlagt för dess 
talman/det motiverade yttrande som ett nationellt parlament framlagt för dess talman) om 
huruvida initiativet överensstämmer med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av kommissionens yttrande (KOM …),

– med beaktande av artiklarna 44 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Initiativets förslag Ändringsförslag

1. Europeiska unionen har satt som mål att 
bevara och utveckla ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa. Enligt slutsatserna 
från Europeiska rådets möte i Tammerfors 
den 1516 oktober 1999, särskilt punkt 33, 
bör principen om ömsesidigt erkännande 
bli en hörnsten i det rättsliga samarbetet på 

1. Europeiska unionen har satt som mål att 
bevara och utveckla ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa Enligt slutsatserna 
från Europeiska rådets möte i Tammerfors 
den 15−16 oktober 1999, särskilt punkt 33, 
skulle den nödvändiga tillnärmningen av 
lagstiftningen underlätta samarbete och 
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både det civilrättsliga och det straffrättsliga 
området inom Europeiska unionen.

tillåta att principen om ömsesidigt 
erkännande blir en hörnsten i det rättsliga 
samarbetet på både det civilrättsliga och 
det straffrättsliga området inom Europeiska 
unionen.

Or. en

Motivering

Klargörande av slutsatserna från Tammerfors. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Initiativets förslag Ändringsförslag

(5) Även om samtliga medlemsstater är 
parter i den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, har 
erfarenheten visat att detta i sig inte alltid 
räcker för att skapa tillräckligt förtroende 
för andra staters straffrättsliga system.

(5) Ömsesidigt erkännande av domar i 
brottmål förutsätter att medlemsstaterna 
har förtroende för varandras 
straffrättsliga system. Det är emellertid 
nödvändigt att stärka det ömsesidiga 
förtroendet. Ett sådant förtroende kräver 
att man håller fast vid de miniminormer 
som fastställs i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, särskilt genom att säkra ett mer 
konsekvent genomförande av de 
rättigheter och säkerhetsgarantier som 
anges i artiklarna 5 och 6 i denna 
konvention. Det kräver också att dessa 
normer utvecklas vidare inom Europeiska 
unionen, genom detta direktiv och andra 
åtgärder, inklusive mot bakgrund av 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan). I 
samband med genomförandet av detta 
direktiv bör medlemsstaterna under alla 
omständigheter leva upp till de normer 
som fastställs i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och följa den rättspraxis som 
tagits fram vid europeiska domstolar.
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Or. en

Motivering

För att skapa ömsesidigt förtroende bör direktivet både se till att skärpa iakttagandet av 
standarderna i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och förse EU med mervärde genom att bygga på dessa standarder, 
mot bakgrund av stadgan om de grundläggande rättigheterna.  

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8

Initiativets förslag Ändringsförslag

(8) Rätten till tolkning och översättning för 
personer som inte förstår förfarandespråket 
följer av artikel 6 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, såsom dessa bestämmelser har 
utvecklats i rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna. Bestämmelserna i detta 
direktiv underlättar tillämpningen av dessa 
rättigheter i praktiken. Detta direktiv avser 
därför att garantera en misstänkt eller 
anklagad person rätten till tolkning och 
översättning i brottmål för att säkra 
vederbörandes rätt till en rättvis 
rättegång.

(8) Respekt för rätten till en rättvis 
rättegång och rätten till försvar fastställs i 
artiklarna 47 och 48 i stadgan. Rätten till 
bland annat tolkning och översättning för 
personer som inte förstår förfarandespråket
följer av artiklarna 5 och 6 i den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, såsom dessa 
bestämmelser tolkas i rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna. Bestämmelserna i detta 
direktiv underlättar tillämpningen av dessa 
rättigheter i praktiken i samband med 
brottmål, inbegripet tiden såväl före som 
efter rättegång och den tid det tar att fatta 
beslut om eventuella överklaganden, fram 
till dess att förfarandena har avslutats.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att åberopa de relevanta bestämmelserna i EU:s stadga och i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt 
att specificera det rättsliga förfarandets räckvidd.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 10

Initiativets förslag Ändringsförslag

(10) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
garantera att rätten för den misstänkte eller 
anklagade som inte talar eller förstår 
förfarandespråket att förstå de misstankar 
eller anklagelser som riktas mot honom 
och att förstå ärendets gång, så att 
vederbörande kan utöva sina rättigheter, 
skyddas genom tillhandahållande av 
kostnadsfritt och tillförlitligt språkligt stöd.
Den misstänkte eller anklagade bör bl.a. 
för sitt juridiska biträde kunna förklara 
sin version av händelserna, påpeka när 
han är oense med ett uttalande och göra 
sitt juridiska biträde uppmärksam på 
fakta som bör läggas fram till hans 
försvar. Det erinras i detta sammanhang 
om att bestämmelserna i detta direktiv 
anger minimiregler. Medlemsstaterna kan 
utvidga de rättigheter som fastställs i detta 
direktiv för att erbjuda en högre 
skyddsnivå även för situationer som inte 
uttryckligen behandlas i detta direktiv.
Skyddsnivån bör aldrig ligga lägre är de 
normer som anges i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, såsom dessa tolkas i 
rättspraxis från Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna.

(10) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
säkerställa att rätten för en misstänkt som 
inte talar eller förstår förfarandespråket att 
förstå de anklagelser som riktas mot 
honom och att förstå ärendets gång, så att 
vederbörande kan utöva sina rättigheter, 
skyddas genom tillhandahållande av 
kostnadsfritt och tillförlitligt språkligt stöd 
av hög kvalitet och med vederbörlig tid 
och vederbörliga hjälpmedel för att 
garantera en rättvis rättegång. Denna 
hjälp bör omfatta kommunikation mellan 
den misstänkte och dennes advokat samt 
skriftligt material, nödvändigt för att 
garantera att den misstänkte kan förstå 
sitt ärende och utöva sina rättigheter samt 
för att säkerställa ett rättvist förfarande. 
Det bör även i tillämpliga fall omfatta 
reglerna för frihetsberövande, inbegripet 
bestämmelser om hur man begär 
upplysningar och överklagar samt 
officiella kontakter mellan de 
frihetsberövande myndigheterna och den 
misstänkte. Medlemsstaterna kan utvidga 
de rättigheter som fastställs i detta direktiv 
för att erbjuda en högre skyddsnivå även 
för situationer som inte uttryckligen 
behandlas i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslagen till artiklar som inbegriper artikel 1.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 11

Initiativets förslag Ändringsförslag

(11) Medlemsstaterna bör inte förpliktas 
att garantera tolkning av meddelanden 
mellan den misstänkte eller anklagade 
personen och vederbörandes juridiska 
biträde i de fall där de faktiskt kan 
meddela sig med varandra på samma 
språk. Medlemsstaterna ska inte heller 
vara förpliktigade att säkerställa tolkning 
av ett sådant meddelande då rätten till 
tolkning klart utnyttjas för andra syften 
än att utöva rättigheterna till en rättvis 
rättegång i de berörda förfarandena

(11) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
så snart som möjligt fastställas inom en 
omfattande ram av 
rättssäkerhetsgarantier som bör 
inbegripa: vederbörlig respekt för 
principen om oskuldspresumtion, rätten 
till likabehandling vad gäller frigivning 
mot borgen, rätten till juridisk rådgivning 
och, om nödvändigt, till kostnadsfritt 
rättsligt bistånd, rätten till information om 
rättigheter (rättighetsinformation), rätten 
att anföra bevis, rätten till särskilt stöd för 
misstänkte personer som är särskilt 
utsatta, skydd för minderåriga misstänkta 
personer, rätten att kommunicera med 
konsulära myndigheter och tredje parter, 
minimikrav för frihetsberövande samt 
tillgängliga prövningsmekanismer.

Or. en

Motivering

Rätten till språkliga tjänster i ett specifikt fall kommer att avgöras och inbegripa rätten att 
begära förnyad prövning i enlighet med de förfaranden som fastställs i detta direktiv. Detta 
direktiv om rätt till tolkning och översättning är bara det första rättsliga instrumentet i det 
stegvisa tillvägagångssätt man valt att tillämpa. Det måste snabbt åtföljas av andra åtgärder 
om grundläggande processuella rättigheter.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 12

Initiativets förslag Ändringsförslag

(12) Beslut om att det inte finns något 
behov av tolkning eller översättning bör 
kunna omprövas i enlighet med nationell 
rätt. En sådan omprövning kan 

(12) Beslut om att det inte finns något 
behov av tolkning eller översättning bör 
kunna överklagas.
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exempelvis ske genom ett särskilt 
klagomålsförfarande, eller inom ramen 
för ett sedvanligt överklagande i sak av 
beslut.

Or. en

Motivering

Rätten att överklaga erbjuder ett starkare skydd än möjligheten att ”ompröva”. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Initiativets förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör se till att 
utbildning tillhandahålls domare, 
åklagare, advokater, poliser och berörd 
domstolspersonal, för att de ska kunna 
bedöma den misstänktes språkliga behov 
och garantera att denne är förmögen att 
förstå förfarandena samt utvärdera 
kvaliteten på tolkning och översättning. 

Or. en

Motivering

En bestämmelse om utbildning bör införas i direktivet. Det nya skälet avser den nya 
artikeln 5.2. Denna utbildning kan mycket väl, enligt denna ordalydelse, tillhandahållas av 
yrkesorganisationer. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 13

Initiativets förslag Ändringsförslag

(13) Lämpligt stöd bör även ges till 
misstänkta eller anklagade personer som 
lider av hörselnedsättning.

(13) Lämpligt stöd bör även ges till 
misstänkta som lider av fysiska eller 
mentala funktionshinder som påverkar 
deras förmåga att kommunicera effektivt, 
till exempel hörselnedsättning eller 
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talsvårigheter.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslaget till artikel 2.5 om stöd för personer med fysiska eller mentala 
funktionshinder.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 14

Initiativets förslag Ändringsförslag

(14) Skyldigheten att visa särskild hänsyn 
mot anklagade eller misstänkta som 
befinner sig i en potentiellt svag position, 
särskilt på grund av fysiska 
funktionsnedsättningar som påverkar 
deras förmåga att effektivt meddela sig 
med omvärlden, är en förutsättning för en 
korrekt rättskipning. Åklagarmyndigheter, 
brottsbekämpande myndigheter och 
domstolar bör därför se till att dessa 
personer faktiskt kan utöva de rättigheter 
som anges i detta direktiv, t.ex. genom att 
vara uppmärksamma på varje potentiell 
sårbarhet som påverkar deras förmåga att 
följa förfarandet och göra sig förstådda 
och genom att vidta lämpliga åtgärder för 
att garantera dessa rättigheter.

(14) Skyldigheten att visa särskild hänsyn 
mot misstänkta som inte kan förstå eller 
följa ärendets gång är en förutsättning för 
en korrekt rättskipning. 
Åklagarmyndigheter, brottsbekämpande 
myndigheter och domstolar bör därför se 
till att misstänkta som befinner sig i en 
potentiellt svag position faktiskt kan utöva 
sina rättigheter. Myndigheterna bör vara 
medvetna om varje potentiell sårbarhet och
vidta lämpliga åtgärder för att garantera 
dessa rättigheter. Detta bör alltid vara 
fallet om den misstänkte är minderårig 
eller lider av ett funktionshinder som 
begränsar vederbörandes möjligheter att 
delta aktivt i förfarandet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag uttrycker det hela tydligare.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Initiativets förslag Ändringsförslag

(14a) Detta direktiv bör utvärderas mot 
bakgrund av de praktiska erfarenheter 
som görs. Vid behov bör det revideras för 
att förbättra de säkerhetsgarantier som 
fastställs.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 39 till artikel 8.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 15

Initiativets förslag Ändringsförslag

(15) För att kunna garantera ett rättvist 
förfarande är det nödvändigt att viktiga 
handlingar, eller åtminstone centrala 
avsnitt i sådana handlingar, översätts för 
den misstänkte eller anklagade personen.
Det ankommer på medlemsstaternas 
myndigheter att besluta vilka handlingar 
som bör översättas, i enlighet med
nationell rätt. Vissa handlingar bör alltid 
betraktas som viktiga handlingar som bör 
översättas, såsom beslutet om att 
frihetsberöva personen, åtalet och
eventuell dom.

(15) En förutsättning för att kunna 
garantera ett rättvist förfarande är att 
skriftligt material, som är nödvändigt för 
att säkra att den misstänkte kan förstå 
anklagelserna mot sig och utöva sina 
rättigheter, översätts. Vissa handlingar bör 
alltid betraktas som nödvändigt skriftligt 
material som bör översättas, såsom 
beslutet om att frihetsberöva personen, 
väsentlig skriftlig bevisning, eventuell 
dom, juridisk rådgivning i skriftlig form 
från den misstänktes advokat och, i 
tillämpliga fall, bestämmelser om hur 
man begär upplysningar och överklagar.

Or. en

Motivering

Den ändrade ordalydelsen ger bättre garantier för ett rättvist förfarande och överför 
avgörandet om hur omfattande skyldigheten att översätta är i ett enskilt fall på förfarandena 
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för utvärdering och överklagande. 

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 16

Initiativets förslag Ändringsförslag

(16) En avsägelse av rätten till skriftlig
översättning av handlingar bör vara klar 
och entydig, med minimigarantier, och får 
inte strida mot något viktigt 
allmänintresse.

(16) Varje avsägelse av rätten till 
översättning av skriftligt material bör 
förutsätta att den misstänkte har fått 
juridisk rådgivning, att avsägelsen är 
entydig och lämnats skriftligen i närvaro 
av den misstänktes advokat och inte 
strider mot något viktigt allmänintresse.

Or. en

Motivering

Den misstänkte bör inte ha möjlighet att avsäga sig rättigheter utan starka 
säkerhetsgarantier. 

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 18

Initiativets förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör se till att
bestämmelserna i detta direktiv, när de
motsvarar rättigheter som garanteras av 
den europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, tillämpas i 
konsekvens med rättigheterna i 
konventionen och så som de utvecklats av 
relevant rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna.

(18) Bestämmelserna i detta direktiv, som
motsvarar rättigheter som garanteras av 
den europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna eller stadgan, 
tolkas och tillämpas i konsekvens med 
dessa rättigheter, så som de utvecklats av 
relevant rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna och från Europeiska 
unionens domstol.

Or. en
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Motivering

Motsvarar artikel 1.2b (ny).Överensstämmelse behövs, både med rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och från Europeiska 
unionens domstol.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Initiativets förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om rätt till tolkning och översättning i 
brottmål och förfaranden för verkställighet 
av en europeisk arresteringsorder.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om rätt till tolkning och översättning i alla 
slags brottmål, inbegripet tiden såväl före 
som efter rättegång, tiden för 
frihetsberövande och eventuella
överklagandefaser fram till dess att
förfarandena slutligen har avslutats, samt
förfaranden rörande verkställighet av en 
europeisk arresteringsorder.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att personerna har tillgång till tolkning och översättning i alla skeden av 
brottmålsförfarandet, till dess att alla överklaganden behandlats.  

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

1a. I detta direktiv avses med ”misstänkt” 
den person som är misstänkt, gripen, 
åtalad eller förklarad skyldig i samband 
med ett brottmål, så länge det 
straffrättsliga förfarande som omfattas av 
rätten till tolkning och översättning ännu 
inte har avslutats.

Or. en
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Motivering

Direktivet bör gälla samtliga faser av de rättsliga förfarandena, inbegripet tiden såväl före 
som efter rättegång och den tid det tar att fatta beslut om eventuella överklaganden, och 
därför ska termen ”misstänkt” ha motsvarande definition.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Initiativets förslag Ändringsförslag

2. Dessa rättigheter gäller för var och en 
från det att vederbörande medvetandegörs 
av en medlemsstats behöriga myndigheter 
om att han är misstänkt eller anklagad för 
att ha begått ett brott till dess att 
förfarandena avslutas, vilket underförstått 
betyder det slutgiltiga avgörandet i frågan 
huruvida den misstänkte eller anklagade 
har begått brottet.

2. Dessa rättigheter gäller för var och en 
från det att vederbörande förhörs eller 
grips av en medlemsstats behöriga 
myndigheter i samband med ett brott eller 
på annat sätt får kännedom om att han 
eller hon är misstänkt, fram till dess att ett 
lagakraftvunnet avgörande har 
meddelats, inbegripet under rättegång och 
i väntan på beslut om ett eventuellt 
överklagande, samt under 
frihetsberövandet, då de gäller samtliga 
officiella kontakter mellan de 
frihetsberövande myndigheterna och den 
frihetsberövade.

Or. en

Motivering

Den tid under vilken rätten till tolkning och översättning gäller bör i varaktighet och 
omfattning svara mot det som krävs i rättvisans namn.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

2a. Den misstänkte ska utan dröjsmål 
underrättas om de rättigheter som 
föreskrivs i detta direktiv. Denna 
information ska lämnas skriftligen. 
Misstänkta som är synskadade eller har 
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lässvårigheter ska erhålla muntlig 
information om dessa rättigheter på ett 
språk de förstår.

Or. en

Motivering

Den misstänkte måste veta vilka rättigheter till språkhjälp hon eller han har och 
informationen måste lämnas skriftligen så att den misstänkte kan utnyttja sina rättigheter till 
fullo. Dessutom bör det finnas särskilda bestämmelser för personer med nedsatt synförmåga.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

2b. Bestämmelserna i detta direktiv, som 
motsvarar rättigheter som garanteras av 
den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna eller av 
stadgan, ska tolkas och tillämpas i 
överensstämmelse med dessa rättigheter, 
så som de utvecklats i relevant rättspraxis 
vid Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens domstol. 

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslaget till skäl 18. Överensstämmelse behövs, både med rättspraxis 
från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och från Europeiska 
unionens domstol.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Initiativets förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
förfaranden som kan leda till att påföljder 

utgår
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utdöms av en annan myndighet än 
en brottmålsdomstol, så länge dessa 
förfaranden inte är anhängiggjorda inför 
en domstol som är behörig att handlägga 
brottmål.

Or. en

Motivering

Direktivets räckvidd bör inte kringskäras i onödan.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Initiativets förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
misstänkt eller anklagad som inte förstår 
eller talar förfarandespråket får tolkning till 
sitt modersmål eller till ett annat språk 
som han förstår, i syfte att garantera 
vederbörandes rätt till en rättvis rättegång.
Tolkning, även av meddelanden mellan 
den misstänkte eller anklagade och dennes 
juridiska biträde, ska tillhandahållas under 
det straffrättsliga förfarandet inför 
utredande myndigheter och domstolar, 
inbegripet under polisförhör, under alla 
domstolsförhandlingar och under 
eventuella nödvändiga interimistiska 
förfaranden, och kan tillhandahållas i 
andra situationer. Denna bestämmelse 
påverkar inte de bestämmelser i nationell 
lagstiftning som avser närvaron av ett 
juridiskt biträde under alla skeden av 
brottmålsförfarandet.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
misstänkt som inte förstår eller talar 
förfarandespråket utan dröjsmål får den 
tolkning som krävs, i syfte att garantera 
vederbörandes förståelse av målet och 
utnyttjande av sina rättigheter samt för att 
säkerställa att förfarandena går rättvist 
till. Tolkning, även av meddelanden mellan 
den misstänkte och dennes advokat, ska 
tillhandahållas under hela det straffrättsliga 
förfarandet. Den ska också tillhandahållas 
i fall av frihetsberövande, under officiella 
kontakter mellan de frihetsberövande 
myndigheterna och den frihetsberövade.

Or. en

Motivering

Rätten till tolkning bör vara tillräckligt omfattande för att garantera rättvisa förfaranden. 
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Initiativets förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
person med hörselnedsättning får hjälp 
med tolkning, om vederbörande har behov 
av detta.

2. Rätten till tolkning inbegriper språkligt 
stöd till personer som lider av fysiska eller 
mentala funktionshinder.

Or. en

Motivering

Rätten till tolkning bör vara mera omfattande än så här och inte bara gälla personer med 
nedsatt hörsel.  

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Initiativets förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att det på 
lämpligt sätt, t.ex. genom att den
misstänkte eller anklagade tillfrågas,
kontrolleras huruvida vederbörande
förstår och talar förfarandespråket eller 
behöver tolkhjälp.

3. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas förfaranden för att kontrollera
huruvida den misstänkte förstår och talar 
förfarandespråket eller behöver tolkhjälp.

Or. en

Motivering

Det behövs ett förfarande för att bedöma vilka behov den misstänkte har.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4

Initiativets förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att det vid 4. Medlemsstaterna ska se till att beslut om 
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något skede under förfarandet, i enlighet 
med nationell rätt, finns möjlighet att
ompröva ett beslut om att det inte finns 
något behov av tolkning. En sådan 
omprövning medför ingen skyldighet för 
medlemsstaterna att se till att det finns en 
särskild mekanism vars enda grund för en 
omprövning är att överklaga ett sådant 
beslut.

att det inte finns något behov av tolkning 
rättmätigt kan överklagas hos en rättslig 
myndighet, och att det finns en mekanism 
för klagomål och en möjlighet att se till 
att en tolk kan ersättas.

Or. en

Motivering

Det ligger i rättvisans intresse att snarare specificera rätten att överklaga hos en rättslig 
myndighet än möjligheten ”att ompröva”. Dessutom bör en mekanism för klagomål 
tillhandahållas.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5a (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

5a. Teknik såsom videolänkar, telefon 
eller Internet får användas som en sista 
utväg när det är omöjligt att få en tolk att 
närvara på plats, till exempel när behovet 
av tolkning uppstår med mycket kort 
varsel och när en sådan lösning inte 
äventyrar rätten till en rättvis rättegång. 
Denna lösning ska inte användas under 
domstolsrättegångar.

Or. en

Motivering

Tekniska lösningar bör endast användas om det inte är möjligt för en tolk att personligen 
närvara på plats, till exempel i en akut situation eller när det rör sig om särskilt ovanliga 
språk och dialekter, om detta inte äventyrar rätten till en rättvis rättegång.
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Initiativets förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
misstänkt eller anklagad som inte förstår 
eller talar förfarandespråket får tolkning 
till sitt modersmål, eller till ett annat 
språk som han förstår, av alla handlingar 
som är grundläggande för att garantera 
vederbörandes rätt till en rättvis rättegång, 
eller åtminstone centrala avsnitt i sådana 
handlingar, förutsatt att vederbörande har 
rätt att få tillgång till handlingarna enligt 
nationell rätt.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
misstänkt som inte förstår eller talar 
förfarandespråket utan dröjsmål får 
tillgång till det översatta skriftliga 
material som krävs, för att garantera 
vederbörandes förståelse av målet och 
utnyttjande av sina rättigheter samt för att 
säkerställa att de straffrättsliga 
förfarandena går rättvist till.

Or. en

Motivering

En misstänkt person måste under alla skeden av de rättsliga förfarandena kunna förstå den 
grundläggande dokumentationen för att ha möjlighet att sammanställa ett trovärdigt försvar.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Initiativets förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska besluta 
vilka viktiga handlingar som ska 
översättas enligt punkt 1. Till de viktiga 
handlingar som ska översättas, i sin 
helhet eller i centrala avsnitt, hör 
åtminstone häktningsbeslut eller 
motsvarande beslut om frihetsberövande,
åtalet samt eventuell dom, om sådana
handlingar föreligger.

2. Åtminstone beslutet om att 
frihetsberöva personen, åtalet, väsentlig 
skriftlig bevisning, eventuell dom, juridisk 
rådgivning i skriftlig form från den 
misstänktes advokat och, i tillämpliga fall, 
bestämmelser om hur man begär 
upplysningar och överklagar bör anses 
vara nödvändigt skriftligt material som 
kräver översättning.

Or. en
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Motivering

Vissa handlingar bör specificeras, genom en icke uttömmande lista, som varande skriftligt 
material som är nödvändigt med tanke på försvarsrätten. 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Initiativets förslag Ändringsförslag

3. Den misstänkte eller anklagade eller 
dennes juridiska ombud kan ge in en 
motiverad ansökan om översättning av 
ytterligare handlingar som är avgörande 
för att vederbörande reellt ska kunna 
utöva sin rätt till försvar.

3. Den misstänkte eller dennes advokat kan 
ge in en motiverad ansökan om 
översättning av ytterligare handlingar. 

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

3a. En översättning av en 
sammanfattning som försetts med ett 
register och fullständiga hänvisningar till 
åklagarens bevisning bör tillhandahållas i 
god tid före rättegången, i syfte att ge den 
tilltalade möjlighet att tillsammans med 
sin advokat överväga huruvida en formell 
begäran om översättning av någon 
särskild del av åklagarens i 
sammanfattningen anförda bevisning bör 
lämnas in.

Or. en

Motivering

Detta skulle leda till att rätten till översättning av material av grundläggande betydelse skulle 
omsättas bättre i praktiken.
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Initiativets förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att det vid 
något skede under förfarandet, i enlighet 
med nationell rätt, finns möjlighet till 
omprövning om översättning av en 
handling som avses i punkterna 2 och 3
inte tillhandahålls. En sådan omprövning 
medför ingen skyldighet för 
medlemsstaterna att se till att det finns en 
särskild mekanism vars enda grund för en 
omprövning är att överklaga ett sådant 
beslut.

4. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
möjlighet att hos en rättslig myndighet 
rättmätigt begära förnyad prövning av ett 
beslut om att avslå en begäran om
översättning av någon av de handlingar
som avses i punkterna 1, 2, 3 och 3a och 
att det finns en mekanism för klagomål

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt och ligger i rättvisans intresse att snarare specificera rätten att överklaga 
hos en rättslig myndighet än möjligheten ”att ompröva”. Räckvidden för möjligheten att 
överklaga ett avvisande beslut bör vidgas och en mekanism för klagomål bör tillhandahållas. 

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Initiativets förslag Ändringsförslag

6. Förutsatt att detta inte påverkar att 
förfarandena är rättvisa, kan en muntlig 
översättning eller en muntlig 
sammanfattning av de handlingar som 
avses i denna artikel när så befinns 
lämpligt tillhandahållas i stället för en 
skriftlig översättning.

6. Förutsatt att detta inte påverkar att 
förfarandena är rättvisa, kan en muntlig 
översättning eller en muntlig 
sammanfattning av det skriftliga material
som avses i denna artikel i undantagsfall, 
under särskilda omständigheter och 
underställt det överklagandeförfarande 
som anges i artikel 3.4, tillhandahållas i 
stället för en skriftlig översättning, 
förutsatt att den misstänktes advokat är 
närvarande vid detta tillfälle och att en 
fullständig och bestående uppteckning av 
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den muntliga översättningen eller 
sammanfattningen görs.

Or. en

Motivering

Muntliga sammanfattningar eller översättningar bör höra till undantagen och underställas 
garantier som omfattar rätten att överklaga.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Initiativets förslag Ändringsförslag

7. En person som har rätt att få handlingar 
översatta enligt denna artikel kan när som 
helst avstå från denna rättighet.

7. En misstänkt person som har rätt att få 
skriftligt material översatt enligt denna 
artikel kan när som helst avstå från denna 
rättighet om vederbörande fått juridisk 
rådgivning, om avsägelsen är entydig och 
har lämnats in skriftligen i närvaro av 
dennes advokat samt inte strider mot 
något viktigt allmänintresse.

Or. en

Motivering

Den misstänkte bör inte kunna avsäga sig rättigheter utan starka säkerhetsgarantier. 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 5

Initiativets förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta konkreta 
åtgärder för att se till att den 
tillhandahållna tolkningen och 
översättningen håller adekvat kvalitet så att 
den misstänkte eller anklagade, liksom en 
person som omfattas av verkställighet av 
en europeisk arresteringsorder, är fullt i 

1. Medlemsstaterna ska vidta konkreta 
åtgärder för att se till att den 
tillhandahållna tolkningen och 
översättningen håller hög kvalitet så att 
den misstänkte, liksom en person som 
omfattas av begäran om verkställighet av 
en europeisk arresteringsorder, är fullt i 
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stånd att utöva sina rättigheter. stånd att utöva sina rättigheter.

Or. en

Motivering

Språktjänsterna måste vara av hög kvalitet för att rättigheter ska kunna utövas fullt ut.  

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
utbildning tillhandahålls domare, 
åklagare, advokater, poliser och berörd 
domstolspersonal, för att kunna bedöma 
den misstänktes språkliga behov, 
garantera att denne är förmögen att förstå 
förfarandena och för att utvärdera 
kvaliteten på tolkning och översättning. 

Or. en

Motivering

En bestämmelse om utbildning bör införas i direktivet. Denna klausul motsvarar det nya 
skälet 12a. Utbildningen kan väl, enligt denna ordalydelse, tillhandahållas av 
yrkesorganisationer. 

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

1b. För att garantera en hög standard på 
och en effektiv tillgång till tolkning och 
översättning ska medlemsstaterna se till 
att ett system för utbildning, kvalificering 
och ackreditering av översättare och 
tolkar med inriktning mot juridiskt arbete 
tas i bruk och att ett nationellt register 
över oberoende professionella översättare 
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och tolkar som är kvalificerade enligt 
detta system uppgörs och görs tillgängligt 
för jurister och relevanta myndigheter, 
detta även på gränsöverskridande basis.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste vidta konkreta åtgärder för att garantera att professionella tolk- och 
översättartjänster är tillgängliga, med system för utbildning, kvalificering och registrering av 
utövande yrkesfolk.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Tidsfrister

Varje tidsfrist i förfarandet ska beakta 
den tid som behövs för översättning och 
tolkning.

Or. en

Motivering

Om tidsfristerna i ett förfarande inte beaktar de krav som ställs på tolkning och översättning 
så kan detta inverka menligt på förfarandet som ska vara rättvist.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 5b (ny)

Initiativets förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Inspelningar

Medlemsstaterna ska se till att det görs en 
ljud- och videoupptagning under förhör 
som polisen eller åklagaren genomför 
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med den misstänkte med hjälp av en tolk 
eller en muntlig översättning eller en 
muntlig sammanfattning enligt 
artikel 3.6, eller om en avsägelse av rätten 
föreligger enligt artikel 3.7. 
Medlemsstaterna ska också se till att 
denna ljud- och videoupptagning görs 
tillgänglig för den part som så önskar vid 
en eventuell tvist.

Or. en

Motivering

Vid överklaganden eller tvister är det av avgörande betydelse att tolkningens eller den 
muntliga översättningens kvalitet och tillförlitlighet – liksom det att avsägelsen faktiskt vilar
på korrekt underlag – kan kontrolleras genom att tillgång ges till ljud- eller 
videoupptagningar.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Initiativets förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att följa bestämmelserna 
i detta direktiv senast den ...*.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att följa bestämmelserna 
i detta direktiv senast den ....*.

____________________
* EUT: 30 månader efter det att detta 
direktiv har offentliggjorts i EUT.

____________________
* EUT: Två år efter det att detta direktiv har
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Det här är den normala tidtabellen för införlivande av direktiv. 
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 8

Initiativets förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den ...* 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av i vilken utsträckning 
medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv, vid behov åtföljd av 
lagstiftningsförslag.

Kommissionen ska senast den ... 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av i vilken utsträckning 
medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv, för att förbättra de garantier för 
ett rättvist förfarande som direktivet 
tillhandahåller.

____________________

* EUT: 30 månader efter det att detta 
direktiv har offentliggjorts i EUT.

____________________

* EUT: Tre år efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft.

Or. en
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MOTIVERING

År 2004 lade kommissionen fram ett förslag till rådets direktiv om säkerhetsgarantier i 
brottmål i EU (KOM(2004)0328) som omfattade ett relativt brett spektrum av frågor. 
Parlamentet gav förslaget sitt kraftfulla stöd och höll med kommissionen om att förtroendet 
mellan medlemsstaterna i det rättsliga samarbetet skulle förbättras avsevärt genom 
harmoniserade rättigheter för enskilda personer i utredningar och rättsliga förfaranden.

Förhandlingarna inom rådet om den här omfattande åtgärden övergavs emellertid 2007 på 
grund av att medlemsstaterna inte kunde komma överens. Under andra halvåret 2009 
återuppväckte det svenska ordförandeskapet ansträngningarna genom att lägga fram en 
övergripande ”färdplan” (EUT C 295, 4.12.2009, s. 1), avsedd att stärka misstänkta och 
anklagade personers processuella rättigheter i brottmål. Färdplanen i fråga beskrev snarare ett 
stegvist tillvägagångssätt än en samlad övergripande åtgärd.  

Europeiska rådet välkomnade det faktum att rådet godkände färdplanen som innehöll fem av 
de åtgärder som ingick i förslaget från 2004: rätt till översättning och tolkning, rätt till 
information om rättigheter och åtalspunkter (”rättighetsinformation”), rätt till juridisk 
rådgivning och rättshjälp, rätt till kommunikation med konsulära myndigheter och 
tredje parter, till exempel arbetsgivare, familj och vänner samt rätt till särskilt stöd och 
särskilda garantier för sårbara tilltalade. Dessutom föreskrivs att en grönbok om 
frihetsberövande under tiden före rättegång ska utarbetas.

I Stockholmsprogrammet uppmanade Europeiska rådet kommissionen att lägga fram 
förslagen som anges i färdplanen så att denna snabbt kan genomföras. Kommissionen 
uppmanades också att undersöka ytterligare element i de processuella minimirättigheterna för 
åtalade och misstänkta personer och bedöma huruvida det finns andra frågor, till exempel 
frågan om presumtion för oskuld, som kräver behandling, i syfte att förbättra samarbetet på 
det här området. 

I juli 2009 lade kommissionen, som en första åtgärd inom ramen för färdplanen, fram ett 
förslag till rådets rambeslut (KOM(2009)0338) som uteslutande ägnades rätten till tolkning 
och översättning i samband med straffrättsliga förfaranden. Europaparlamentet hördes och 
ett förslag till betänkande utarbetades av den föredragande (2009/0101 – PR/793491 –
PE 430.359v01-00) som dock inte ledde till några vidare åtgärder eftersom Lissabonfördraget 
trädde i kraft. På grund av en beklagligt minimalistisk inställning till det demokratiska 
åtagandet hördes Europaparlamentet inte om färdplanen och inte heller om beslutet om det 
praktiska genomförandet av rambeslutet om språkliga rättigheter.

Av praktiska skäl kunde kommissionen i december 2009 inte lägga fram ett tidigt förslag till 
direktiv om språkliga rättigheter. Detta förslag lades i stället fram av en grupp medlemsstater 
(PE-CONS 1/10). Förslaget återspeglade innehållsmässigt den överenskommelse som de 
27 regeringarna hade enats om i oktober 2009 angående rambeslutet inom ramen för det krav 
om enhällighet som då gällde. 
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Föredragandens ståndpunkt

EU:s straffrättsliga och rättsliga samarbete utvecklas på ett obalanserat sätt med tanke på att 
man ger större prioritet åt behov i samband med åtal och brottsbekämpning och mindre 
prioritet åt försvarets rättigheter. Bristen på tillförlitliga rättssäkerhetsgarantier för enskilda 
personer som underställs rättssystem som de kanske inte förstår sig på särskilt väl utgör också 
en lucka som måste åtgärdas.

Det förnyade försöket att främja processuella rättigheter hälsas därför med tillfredsställelse. 
Trots att det stegvisa tillvägagångssättet är att betrakta som det nästbästa så är det ändå bättre 
än ingenting. Det är därför mycket viktigt att hålla energin igång. Det här innebär inte bara att 
färdplanen måste kompletteras utan också att ytterligare åtgärder måste vidtas inom en snar 
framtid för att förbättra förtroendet och rättigheterna. Rätten för tilltalade personer från 
utlandet att komma i fråga för frigivning mot borgen på icke-diskriminerande grunder är en 
brådskande fråga som bör prioriteras. Förslagen i anslutning till färdplanen bör läggas fram så 
snart som möjligt eftersom det råder en nära koppling mellan de olika processuella 
rättigheterna. Rätten till duglig översättning och tolkning kan till exempel undermineras av att 
informationen om rättigheterna är bristfällig eller av att det inte finns tillgång till omedelbar 
eller kostnadsfri juridisk rådgivning. Alla de extra kostnader som direktivet pålägger 
medlemsstaterna är absoluta kostnader för att garantera rättvisa rättegångar och undvika 
felaktiga domslut. Dessa kostnader uppvägs dock av det faktum att kostnaderna i samband 
med överklaganden och förseningar minskar. Varje beslut om bästa metoder som kan tänkas 
godkännas i anslutning till direktivet bör rymma kraftfulla praktiska åtgärder som stärker 
genomförandet av de rättigheter som fastställs i direktivet. 

Iakttagande av de standarder som fastställs i den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna måste utgöra grunden för det 
ömsesidiga förtroende som är en förutsättning för ömsesidigt erkännande inom EU i rättsliga 
frågor. De utgör de minimistandarder som alla EU:s medlemsstater måste uppfylla. De 
rättigheter som fastställs i detta direktiv grundar sig alltså på artikel 5 (om rätten till frihet och 
personlig säkerhet) och artikel 6 (om rätten till en rättvis rättegång) i konventionen. 
Visserligen förekommer situationer där artikel 5 ska tillämpas och som inte omfattas av denna 
EU-åtgärd, till exempel frihetsberövning på grund av mentala funktionshinder, men den är 
ändå värd att åberopa. Enligt artikel 5 får ingen frihetsberövas utom ”i den ordning som lagen 
föreskriver” och därför är dess räckvidd större än det som äger rum i en domstol. Det faktum 
att detta direktiv tillämpas på förhör före rättegång återspeglar denna omständighet.

Eftersom EU:s mål är att upprätta ett område med rättvisa, med gemensamma regler och 
ettintensivt samarbete, måste direktivet och andra efterföljande åtgärder inte bara respektera 
den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, utan också bygga på denna konvention, i enlighet med EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna, för att fastställa EU-standarder för skydd för misstänkta och 
tilltalade personer på en högre nivå. 

I det här betänkandet görs flera ändringar i medlemsstaternas förslag. Bland annat föreslås att 

– en hänvisning ska göras både till Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
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rättigheterna och de grundläggande friheterna,
– rättigheterna ska börja gälla redan i samband med att en person förhörs eller grips samt i 

samband med att vederbörande får kännedom om att det riktas en misstanke mot honom 
eller henne, detta utan att vederbörande behöver ha blivit underrättad av myndigheterna,

– rättigheterna utvidgas till att omfatta alla förfarandeskeden, inbegripet under rättegång i 
samband med överklaganden och under frihetsberövandet, till dess att de straffrättsliga
förfarandet avslutats,

– den misstänkte ska få skriftlig information om sina rättigheter,
– språkligt stöd till personer som behöver det ska utvidgas till att också omfatta personer 

med fysiska eller mentala funktionshinder,
– tolkning av kommunikation mellan den misstänkte och dennes advokat samt översättning 

av juridisk rådgivning ska tillhandahållas,
– det skriftliga översatta materialet inbegriper alla handlingar av grundläggande betydelse i 

målet, 
– överklaganden ska riktas till en rättslig myndighet och att det ska inrättas en mekanism 

för klagomål,
– bestämmelser läggs till om utbildning, kvalificering och registrering av tolkar och 

översättare,  
– ytterligare säkerhetsgarantier läggs till om 
– inspelningar, vederbörlig tid och vederbörliga hjälpmedel samt att man i samband med 

tidsfristerna inom förfarandet bör beakta behov som hänför sig till tolkning och 
översättning.


