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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under 
straffesager
(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0392),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0189/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som formanden har modtaget fra de nationale 
parlamenter, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender erklæringen, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 xx.
2 xx.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Direktivet finder imidlertid ikke 
anvendelse på sager, der behandles af 
forvaltningsmyndigheder angående 
tilsidesættelse af 
konkurrencelovgivningen, uanset om det 
er national lovgivning eller EU-
lovgivning, medmindre sagen er indbragt 
for en domstol, der har kompetence i 
straffesager.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør dække alle tilfælde af frihedsberøvelse uanset hvilken begrundelse, den 
enkelte medlemsstater vælger at anvende for procedurerne. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter regler om 
mistænktes og tiltaltes ret til information 
om deres rettigheder og om tiltalen i 
straffesagen mod dem.

Dette direktiv fastsætter regler om 
mistænktes og tiltaltes ret til information 
om deres rettigheder og om tiltalen mod 
dem.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket tiltale forekommer at være en bedre og mere fleksibel formulering af hensyn til 
medlemsstaternes gennemførelse.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, som 
er mistænkt eller tiltalt for at have begået 
en lovovertrædelse, straks og i et enkelt og 
letforståeligt sprog informeres om sine 
processuelle rettigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, som 
er mistænkt eller tiltalt for at have begået 
en lovovertrædelse, øjeblikkeligt
informeres skriftligt om sine processuelle 
rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Den mistænkte/anklagede bør have ret til at blive informeret om sine rettigheder så hurtigt 
som muligt.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Informationen i stk. 1 skal mindst 
omfatte følgende oplysninger:

2. Informationen i stk. 1 skal mindst 
omfatte følgende oplysninger:

– retten til tolkning og oversættelse
– retten til at få adgang til en advokat, om 
nødvendigt gratis

– retten til at få adgang til en advokat

– betingelserne for at få adgang til gratis 
advokatbistand 

– retten til at blive informeret om tiltalen 
og efter omstændighederne at få 
aktindsigt i sagsakterne

– retten til at blive informeret om tiltalen

– retten til at få adgang til bevismaterialet 
i sagen 
– retten til ikke at udtale sig

– retten til tolkning og oversættelse
– retten til uden ophold at blive stillet for 
en domstol, hvis den mistænkte eller 
tiltalte anholdes.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede struktur forekommer mere logisk. Retten til tolkning og oversættelse bør 
omtales først, da denne på EU-niveau allerede er harmoniseret. 

Den foreslåede struktur forekommer mere logisk.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 a

Meddelelsen om rettigheder

1. De i artikel 3 omtalte rettigheder skal 
forelægges skriftligt i form af en 
meddelelse om rettigheder.
2. Meddelelsen om rettigheder skal 
affattes i et enkelt sprog og mindst 
indeholde de rettigheder, der er nævnt i 
bilag I til dette direktiv.
3. Information, der skal gives i henhold til 
dette direktiv, skal fremlægges på et 
sprog, som den mistænkte eller tiltalte 
forstår. Hvis den pågældende er et barn 
eller en person med et mentalt handicap, 
skal information om tiltalen gives på en 
måde, der er tilpasset personens alder, 
modenhed og intellektuelle og 
følelsesmæssige evner.
4. Medlemsstaterne sikrer, at den 
mistænkte eller tiltalte modtager 
meddelelsen om rettigheder på et sprog, 
den pågældende forstår, når denne ikke 
taler eller forstår det sprog, sagen 
behandles på. Medlemsstaterne sikrer, at 
der findes en ordning, hvorved 
informationen kan formidles til en 
mistænkt eller tiltalt, der er synshæmmet, 
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blind eller ikke kan læse.
5. Under ganske særlige omstændigheder, 
hvor meddelelsen om rettigheder ikke 
foreligger på det relevante sprog, skal den 
mistænkte eller tiltalte informeres om sine 
rettigheder mundtligt på et sprog, den 
pågældende forstår. I så fald skal den 
pågældende hurtigst muligt have 
udleveret en meddelelse om rettigheder på 
et sprog, han eller hun forstår.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede struktur forekommer mere logisk. For at dække også denne typer sager er der 
tilføjet en henvisning til fysiske eller mentale handicap. Indholdet af bilaget bør være 
bindende og afspejle dette direktivs rækkevidde. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 b
Retten til information om tiltalen

1. Medlemsstaterne sikrer, at en mistænkt 
eller tiltalt modtager tilstrækkelig 
information om tiltalen til at sikre en 
retfærdig rettergang og mulighederne for 
effektivt at udøve sin ret til at forsvare sig.
2. Medlemsstaterne sikrer, at en person, 
der rejses tiltale mod, modtager 
tilstrækkelig information om indholdet af 
og årsagen til tiltalen så hurtigt, som den 
pågældende i henhold til national 
lovgivning har ret til at tage de første 
skridt til at forsvare sig.
3. Medlemsstaterne sikrer, at så snart en 
person frihedsberøves, modtager den 
pågældende information om grundene til 
anholdelsen, herunder om den 
lovovertrædelse, han eller hun mistænkes 
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for at have begået, jf. artikel 4 i dette 
direktiv.
4. Informationen skal mindst omfatte:
(a) en beskrivelse af omstændighederne, 
hvorunder lovovertrædelsen antages at 
være begået, herunder tidspunktet, stedet 
og den mistænktes eller tiltaltes grad af 
deltagelse i lovovertrædelsen, og
(b) lovovertrædelsens art og den juridiske 
begrundelse for den. 

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede struktur forekommer mere logisk.  Af hensyn til medlemsstaternes 
gennemførelse forekommer udtrykket tiltale at være en bedre og mere fleksibel formulering 
end udtrykket sigtelse. Tidspunktet for udøvelsen af retten til information om tiltale bør være 
det tidspunkt, hvor den mistænkte eller tiltalte i henhold til nationale lovgivning har ret til at 
tage de første skridt til sit forsvar eller bliver frihedsberøvet.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retten til at få skriftlig information om 
rettigheder i forbindelse med anholdelse

Retten til at få skriftlig information om 
rettigheder i tilfælde af frihedsberøvelse.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede artikel er bredere.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en person anholdes af de 1. Når en person frihedsberøves af de 
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kompetente myndigheder i en medlemsstat 
i forbindelse med en straffesag, skal den 
pågældende straks informeres skriftligt om 
sine processuelle rettigheder (meddelelse 
om rettigheder). Han skal have lejlighed til 
at læse meddelelsen om rettigheder og skal 
have lov til at beholde den hos sig i al den 
tid, han er frihedsberøvet.

kompetente myndigheder i en medlemsstat 
i forbindelse med en straffesag, skal den 
pågældende øjeblikkeligt informeres 
skriftligt om sine processuelle rettigheder 
(meddelelse om rettigheder). Den 
pågældende skal have lejlighed til at læse 
meddelelsen om rettigheder og skal have 
lov til at beholde den hos sig i al den tid, 
han eller hun er frihedsberøvet. Denne 
bestemmelse gælder i samtlige tilfælde, 
hvor offentlige myndigheder 
frihedsberøver en person.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal anvendes i samtlige tilfælde af frihedsberøvelse uanset hvilken 
begrundelse, den enkelte medlemsstater vælger at anvende for procedurerne. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Meddelelsen om rettigheder skal affattes 
i et enkelt sprog og mindst indeholde de 
rettigheder, der er nævnt i artikel 3, stk. 2 
og 3. Bilag I til direktivet indeholder en 
vejledende standardformulering til en 
sådan meddelelse.

2. Er en person blevet frihedsberøvet, skal 
meddelelsen om rettigheder mindst omfatte 
de i bilag I til dette direktiv anførte 
elementer med tilføjelse af den i henhold 
til stk. 2 a påkrævede information.

Or. en

Begrundelse

Bilaget bør være bindende. De andre bestemmelser er blevet samlet til en horisontal 
bestemmelse.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ud over den i henhold til artikel 3 
omtalte information informeres en 
person, der er blevet frihedsberøvet, om
(a) antallet af dage, den pågældende vil 
kunne være frihedsberøvet, inden han 
eller hun vil blive ført for en domstol 
(b) mulighederne for at anke anholdelsen 
og få tilbageholdelsen taget op til fornyet 
behandling
(c) den maksimale varighed af den tilladte  
varetægtsfængsling i den pågældendes 
sag.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede struktur forekommer mere logisk.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den frihedsberøvede person skal have 
lejlighed til at læse meddelelsen om 
rettigheder og have lov til at beholde den 
hos sig i al den tid, han eller hun er 
frihedsberøvet.

Or. en

Begrundelse

Den mistænkte eller tiltalte skal have ret til at beholde en kopi af meddelelsen om rettigheder, 
så den pågældende kan give sig tid til at tænke over sine rettigheder og planlægge en strategi 
for sit forsvar under kendskab til de lovgivningsmæssige muligheder.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
mistænkte eller tiltalte modtager 
meddelelsen om rettigheder på et sprog, 
han forstår, når den pågældende ikke 
taler eller forstår sproget, sagen 
behandles på. Medlemsstaterne sikrer, at 
der findes en ordning, hvorved 
informationen kan formidles til en 
mistænkt eller tiltalt, der er synshæmmet 
eller ikke kan læse. Hvis den mistænkte 
eller tiltalte er et barn, skal informationen 
i meddelelsen om rettigheder tillige gives 
mundtligt på en måde, der er tilpasset 
barnets alder, modenhed og intellektuelle 
og følelsesmæssige evner.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede struktur forekommer mere logisk. Disse bestemmelser er blevet samlet i en 
horisontal bestemmelse.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis meddelelsen om rettigheder ikke 
foreligger på det relevante sprog, skal den 
mistænkte eller tiltalte informeres om sine 
rettigheder mundtligt på et sprog, han 
forstår.
I så faldt skal den pågældende have 
udleveret en meddelelse om rettigheder på 
et sprog, han forstår, uden unødigt 
ophold.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede struktur forekommer mere logisk. Disse bestemmelser er blevet samlet i en 
horisontal bestemmelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der er 
genstand for en sag vedrørende 
fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre, 
modtager en relevant meddelelse om 
rettigheder, hvoraf den pågældendes 
rettigheder i henhold til rammeafgørelse 
2002/584/RIA fremgår. Bilag II til 
direktivet indeholder en vejledende 
standardformulering til en sådan 
meddelelse.

Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der er 
genstand for en sag vedrørende 
fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre, 
modtager en relevant meddelelse om 
rettigheder, hvoraf den pågældendes 
rettigheder i henhold til rammeafgørelse 
2002/584/RIA fremgår. Meddelelsen om 
rettigheder skal affattes i et enkelt sprog 
og mindst indeholde de i bilag II til dette 
direktiv anførte elementer.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af bilaget bør være bindende og afspejle dette direktivs rækkevidde. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til aktindsigt i sagens akter Adgang til aktindsigt i bevismaterialet i 
sagen

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til “bevismateriale” forekommer klarere end “sagens akter”.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en mistænkt eller tiltalt anholdes på 
et hvilket som helst tidspunkt under 
straffesagen, sikrer medlemsstaterne, at 
han eller hans advokat får aktindsigt i de 
dokumenter blandt sagens akter, der er 
relevante for at afgøre, om anholdelsen 
eller tilbageholdelsen er lovlig.

1. Når en mistænkt eller tiltalt anholdes på 
et hvilket som helst tidspunkt under 
straffesagen, sikrer medlemsstaterne, at det 
bevismateriale i sagen, som de kompetente 
myndigheder ligger inde med, og som er 
relevant for at afgøre, om anholdelsen eller 
tilbageholdelsen er lovlig, stilles til 
rådighed for den anholdte eller dennes 
advokat.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til “bevismateriale” forekommer klarere end “sagens akter”. Alt 
bevismateriale i sagen skal stilles til den anklagedes rådighed.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en tiltalt eller 
dennes advokat får aktindsigt i sagens 
akter, så snart efterforskningen af 
lovovertrædelsen er afsluttet. Aktindsigt i 
visse dokumenter blandt sagens akter kan 
afslås af den kompetente retlige 
myndighed, hvis aktindsigt i de 
pågældende dokumenter kan medføre 
alvorlig risiko for andres liv eller være til 
alvorlig skade for sikkerheden internt i 
medlemsstaten, hvor retssagen finder sted. 
Når hensynet til en retfærdig rettergang 
tilsiger det, kan den tiltalte eller hans
advokat anmode om en oversigt over 
dokumenterne i sagen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en mistænkt 
eller tiltalt eller dennes advokat får fuld 
adgang til det bevismateriale i sagen, som 
de kompetente myndigheder ligger inde 
med, senest når efterforskningen af 
lovovertrædelsen er afsluttet. Den 
mistænkte eller tiltalte eller dennes
advokat kan anmode om en oversigt over 
det bevismateriale i sagen, som de 
kompetente myndigheder ligger inde med.
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Or. en

Begrundelse

Henvisningen til “bevismateriale” forekommer klarere end “sagens akter”. Uden undtagelser 
skal alt bevismateriale i sagen stilles til den anklagedes rådighed.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der skal indrømmes aktindsigt i sagens 
akter i så god tid, at den mistænkte eller 
tiltalte kan forberede sit forsvar eller få 
prøvet afgørelser truffet forud for 
retssagen. Der skal gives gratis aktindsigt.

3. Der skal gives adgang til det 
bevismateriale i sagen, som de kompetente 
myndigheder ligger inde med, i så god tid, 
at den mistænkte eller tiltalte kan forberede 
sit forsvar eller få prøvet afgørelser truffet 
forud for retssagen. Der skal gives gratis 
aktindsigt.

Or. en

Begrundelse

Begrundelsen er den samme som for det ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemsstaterne sikrer, at når den 
mistænkte eller tiltalte informeres i 
henhold til dette direktiv, føres dette til 
protokols i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det bør føres til protokols, at den mistænkte/anklagede er blevet informeret om sine 
rettigheder.



PR\852634DA.doc 17/26 PE452.900v02-00

DA

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en 
procedure, så det kan konstateres, om en 
mistænkt eller tiltalt har modtaget al den 
information, der er relevant for ham, jf. 
artikel 3-7.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en 
procedure, så det kan konstateres, om en 
mistænkt eller tiltalt har modtaget al den 
information, der er relevant for den 
pågældende i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse dækker hele direktivet.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at mistænkte 
eller tiltalte har ret til i overensstemmelse 
med procedurerne i den nationale 
lovgivning at gøre indsigelse mod de 
kompetente myndigheders mulige 
undladelse af eller afslag på at give 
oplysningerne i overensstemmelse med 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse forekommer klarere end artikel 8, stk. 2, i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at mistænkte 
og tiltalte har et effektivt retsmiddel i 
tilfælde, hvor de ikke har modtaget denne 
information.

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrundelsen er den samme som for det ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bevismateriale, som er indsamlet 
under manglende overholdelse af 
rettighederne i henhold til dette direktiv, 
kan ikke anvendes i retssagen.  

Or. en

Begrundelse

Overtrædes den mistænkte/anklagedes rettigheder, kan bevismateriale indsamlet under 
sådanne omstændigheder ikke anvendes. 

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv 
Bilag I

Kommissionens forslag

Vejledende1 standardformulering til meddelelsen om rettigheder til mistænkte og tiltalte i 
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forbindelse med anholdelse

Hvis du bliver anholdt af politiet, har du følgende rettigheder:
A. Ret til at få at vide, hvilken lovovertrædelse du mistænkes for at have begået
B. Ret til at få advokatbistand
C. Ret til at få en tolk og til at få dokumenter oversat, hvis du ikke forstår sproget
D. Ret til at få at vide, hvor længe du kan tilbageholdes
Du har ret til at beholde denne meddelelse om rettigheder hos dig under tilbageholdelsen.
A. Information om mistanken
- Du har ret til at få at vide, hvorfor du mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, 
straks efter frihedsberøvelsen, selv hvis politiet ikke forhører dig.
- Du eller din advokat kan bede om at få de dele af sagens akter at se, der vedrører din 
anholdelse og tilbageholdelse, eller om at få detaljerede oplysninger om indholdet af dem. 
B. Advokatbistand
- Du har ret til at komme til at tale med en advokat, inden politiet begynder at forhøre dig.
- Det, at du beder om at tale med en advokat, betyder ikke i sig selv, at du har gjort noget 
galt.
- Politiet skal hjælpe dig med at få kontakt til en advokat.

- Advokaten er uafhængig af politiet og videregiver ikke nogen af de oplysninger, du giver 
ham, uden dit samtykke.
- Du har ret til at tale med advokaten i enrum, hvad enten det er på politistationen eller i 
telefonen.
- Hvis du ikke kan betale for en advokat, skal politiet give dig oplysninger om gratis eller 
delvis gratis retshjælp.
C. Tolkebistand
- Hvis du ikke taler eller forstår sproget, vil der blive tilkaldt en tolk. Tolken er uafhængig 
af politiet og videregiver ikke nogen af de oplysninger, du giver ham, uden dit samtykke.
- Du kan også bede om tolkebistand, når du skal tale med din advokat.
- Tolkebistand er gratis
- Du har ret til at få en oversættelse af alle kendelser afsagt af en domstol, der giver 
tilladelse til din anholdelse eller til fortsat varetægtsfængsling. Du kan også bede om at få 
andre væsentlige dokumenter fra efterforskningen oversat.
D. Hvor længe kan du frihedsberøves?
- Hvis du ikke løslades, skal du stilles for en domstol inden * timer, efter at du er blevet 
frihedsberøvet.
- Dommeren skal da høre dig og kan beslutte, om du fortsat skal varetægtsfængsles, eller 
om du kan løslades. Du har ret til at få en oversættelse af domstolsafgørelsen, hvis 
dommeren beslutter, at du fortsat skal være varetægtsfængslet.
- Du har ret til at bede om at blive løsladt til enhver tid. Din advokat kan rådgive dig om 
hvordan.

                                                                                                                                                  
1 Skal suppleres med andre relevante processuelle rettigheder, der gælder i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag

Standardformulering til meddelelsen om rettigheder til mistænkte og tiltalte
Hvis du bliver mistænkt eller anholdt, har du følgende rettigheder:
A. Ret til at få en tolk og til at få dokumenter oversat, hvis du ikke forstår sproget
B. Ret til at få adgang til en advokat 
C. Ret til at blive informeret om betingelserne for at få adgang til gratis advokatbistand 
D. Ret til at blive informeret om anklagen
E. Ret til aktindsigt i bevismaterialet i sagen 
E. Ret til ikke at udtale dig.
I tilfælde af frihedsberøvelse har den anholdte desuden følgende rettigheder:
A. Ret til at blive informeret om antallet af timer/dage, du vil kunne være frihedsberøvet, 
inden du føres for en domstol 
B.  Ret til at blive informeret om mulighederne for at anke anholdelsen og få 
tilbageholdelsen taget op til fornyet behandling
C. Ret til at blive informeret om den maksimalt tilladte varighed af varetægtsfængslingen i 
din sag..

Du har ret til at beholde denne meddelelse om rettigheder i al den tid, du er frihedsberøvet.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag

Vejledende1 standardformulering til meddelelsen om rettigheder til personer, der anholdes 
på grundlag af en europæisk arrestordre
Hvis du anholdes af politiet på grundlag af en europæisk arrestordre, har du følgende 
rettigheder:
A. Ret til at få at vide, hvorfor du er blevet anholdt
B. Ret til at få advokatbistand
C. Ret til at få en tolk og til at få dokumenter oversat, hvis du ikke forstår sproget
D. Ret til at blive informeret om din ret til at samtykke i overgivelse
E. Ret til at blive hørt, hvis du ikke er enig i overgivelsen
F. Ret til at blive løsladt, når den gældende frist er udløbet
Du har ret til at beholde denne meddelelse om rettigheder hos dig under tilbageholdelsen.
A. Ret til at få at vide, hvorfor du er blevet anholdt
- Du har ret til at få at vide, hvorfor du er eftersøgt af et andet land.
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B. Advokatbistand
- Du har ret til at komme til at tale med en advokat. Politiet skal hjælpe dig med at få 
kontakt til en advokat.
- Advokaten er uafhængig af politiet og videregiver ikke nogen af de oplysninger, du giver 
ham, uden dit samtykke.
- Du har ret til at tale med advokaten i enrum, hvad enten det er på politistationen eller i 
telefonen.
- Hvis du ikke kan betale for en advokat, skal politiet give dig oplysninger om gratis eller 
delvis gratis retshjælp.
C. Tolkebistand
- Hvis du ikke taler eller forstår sproget, vil der blive tilkaldt en tolk. Tolken er uafhængig 
af politiet og videregiver ikke nogen af de oplysninger, du giver ham, uden dit samtykke.
- Du kan også bede om tolkebistand, når du skal tale med din advokat.
- Tolkebistand er gratis.
- Du har ret til at få en oversættelse af alle kendelser afsagt af en domstol, der giver 
tilladelse til din anholdelse eller til fortsat varetægtsfængsling. Du kan også bede om at få 
andre væsentlige dokumenter fra efterforskningen oversat.
D. Din ret til at samtykke i overgivelse 
- Du har ret til at samtykke i overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre. Dette vil 
normalt betyde, at sagen kan behandles hurtigere. 
- Hvis du samtykker i overgivelse, kan det være svært at ændre denne beslutning senere. Du 
bør tale med en advokat, inden du beslutter, om du vil samtykke i overgivelse. 
E. Din ret til at blive hørt 
- Hvis du ikke samtykker i at blive overgivet til den medlemsstat, der eftersøger dig, har du 
ret til at blive stillet for en dommer og forklare, hvorfor du ikke vil give dit samtykke.
F. Ret til at blive løsladt, når den gældende frist er udløbet
- Som hovedregel skal du overgives inden ti dage efter, at en domstol har truffet endelig 
afgørelse om, at du skal overgives. Hvis du ikke er blevet overgivet efter ti dage, skal 
myndighederne normalt løslade dig. Der gælder dog visse undtagelser fra denne regel, så 
det bør du tale med en advokat om. 

______________
1 Skal suppleres med andre relevante processuelle rettigheder, der gælder i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag

Standardformulering til meddelelsen om rettigheder til personer, der anholdes på grundlag 
af en europæisk arrestordre
Hvis du bliver anholdt af politiet, har du følgende rettigheder:
A. Ret til at få en tolk og til at få dokumenter oversat, hvis du ikke forstår sproget
B. Ret til at få adgang til en advokat
C. Ret til at blive informeret om betingelserne for at få adgang til gratis advokatbistand 
D. Ret til at blive informeret om anklagen
E. Ret til aktindsigt i bevismaterialet i sagen 
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F. Ret til ikke at udtale dig
G. Ret til at blive informeret om antallet af timer/dage, du vil kunne være frihedsberøvet, 
inden du føres for en domstol
H. Ret til at blive informeret om mulighederne for at anke den europæiske arrestordre
I. Ret til at blive informeret om den maksimale varighed af varetægtsfængslingen i tilfælde 
af overgivelse
Du har ret til at beholde denne meddelelse om rettigheder i hele den periode, du er 
frihedsberøvet.

Or. en
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BEGRUNDELSE

En sikring af fælles minimumsstandarder i straffesager vil både give EU-borgerne en bedre 
beskyttelse af deres grundlæggende rettigheder og udgøre en hjælp til at overvinde de 
vanskeligheder, som på grund af manglende tillid mellem de retlige myndigheder er forbundet 
med gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse i straffesager. 

Eftersom det ikke lykkedes at vedtage en horisontal retsakt om proceduremæssige rettigheder 
i straffesager (et kommissionsforslag fra 2004 om en rammeafgørelse), valgte Rådet at gå 
gradvist til værks og vedtog den 30. november 2009 en køreplan for proceduremæssige 
rettigheder, idet det opfordrede Kommissionen til at fremlægge en række lovgivningsmæssige 
forslag svarende til de i køreplanen anførte foranstaltninger. Det forslag til direktiv om ret til 
information under straffesager, som Kommissionen fremlagde i juli 2010, udgør andet skridt i 
den oversigt over foranstaltninger, som indgår i køreplanen for proceduremæssige rettigheder.
Forslaget tager sigte på at opstille fælles minimumsstandarder med hensyn til retten til 
information under straffesager i hele Den Europæiske Union. Den første etape, vedrørende 
retten til tolkning og oversættelse, er et direktiv, der er vedtaget den 8. oktober 2010.

I henhold til forslaget skal direktivet finde anvendelse fra det tidspunkt, hvor en person af de 
kompetente myndigheder i en medlemsstat ved en officiel meddelelse eller på anden måde 
bliver gjort opmærksom på, at han er mistænkt eller tiltalt for at have begået en 
lovovertrædelse, og indtil sagens afslutning (inkl. en eventuel appel). Sager i forbindelse med 
en europæisk arrestordre falder også inden for anvendelsesområdet, mens direktivet i henhold 
til forslagets betragtning 15 ikke finder anvendelse på sager, der behandles af 
forvaltningsmyndigheder angående tilsidesættelse af konkurrencelovgivningen, uanset om det 
er national lovgivning eller EU-lovgivning, medmindre sagen er indbragt for en domstol, der 
har kompetence i straffesager.

Forslaget har som hovedformål at fastslå, at mistænkte og anklagede personer har ret til at 
blive informeret om deres rettigheder. Denne information skal, mundtligt eller skriftligt, gives 
i et enkelt og letforståeligt sprog på et sprog, som den mistænkte eller anklagede kan forstå.   
Der fastsættes særlige bestemmelser for børn og synshæmmede, blinde og personer, der ikke 
kan læse. Informationen skal anføres i en såkaldt "Meddelelse om rettigheder”.

I henhold til forslaget skal der gives særlig information i sager, hvor en person frihedsberøves 
af medlemsstaternes kompetente myndigheder under en straffesag på grundlag af en mistanke 
om, at de har begået en lovovertrædelse (f.eks. fordi de anholdes af politiet og 
varetægtsfængsles i henhold til en dommerkendelse). Medlemsstaterne er kun i sådanne sager 
forpligtet til skriftligt at informere om de processuelle rettigheder.

Sammen med en generel ret til at blive informeret om processuelle rettigheder tilsigter 
forslaget at fastlægge yderligere to særlige rettigheder, nemlig ret til at blive informeret om 
tiltalen og ret til aktindsigt i sagsakterne. Denne sidste rettighed er imidlertid begrænset, 
eftersom der i forslaget står, at aktindsigt i visse dokumenter blandt sagens akter kan afslås, 
hvis dette kan medføre alvorlig risiko for andres liv eller være til alvorlig skade for 
sikkerheden internt i medlemsstaten, hvor retssagen finder sted.
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For at sikre, at retten til at blive informet rent faktisk overholdes, fastlægger forslaget en 
procedure til afgørelse af, om en mistænkt eller anklaget er blevet informeret, samt en effektiv 
modforanstaltning, såfremt dette ikke er tilfældet.

Andre bestemmelser vedrører uddannelse og bestemmelse om opretholdelse af standarderne.

Forslaget omfatter 2 bilag. Bilag I indeholder en vejledende standardformulering til 
meddelelsen om rettigheder, som skal gives til mistænkte eller tiltalte, der tilbageholdes, mens 
bilag II omfatter en vejledende standardformulering til meddelelsen om rettigheder til 
personer, der anholdes på grundlag af en europæisk arrestordre.

Eftersom der er tale om “vejledende” standardformuleringer, kan medlemsstaterne selv 
bestemme, om de vil anvende dem. Det skal bemærkes, at de to bilag omfatter specifikationer, 
som går langt videre end det, forslaget omfatter.
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ORDFØRERENS HOLDNING

EU-borgerne har ret til at rejse, studere og arbejde inden for EU's område. Disse 
frihedsrettigheder begrænses imidlertid af medlemsstaternes 27 forskellige retssystemer. EU 
sigter derfor mod at få etableret et fælles civilretligt område med fælles regler og et intensivt 
samarbejde. Mens de nuværende lovgivningsmæssige rammer på det retlige område 
hovedsagelig fokuserer på et forstærket samarbejde mellem medlemsstaternes retlige 
myndigheder, koncentrerer dette direktiv sig om EU-borgerne og de rettigheder, de nyder 
godt af, såfremt de bliver indblandet i straffesager. Sker dette i en persons hjemland eller i en 
anden EU-medlemsstat, skal det finde sted ved en retfærdig rettergang i overensstemmelse 
med ECHR's retspraksis. Dette betyder overholdelse af grundlæggende processuelle 
rettigheder, såsom retten til advokatbistand eller tolkning og oversættelse, såfremt dette måtte 
være nødvendigt. 

Man må først og fremmest kende sine rettigheder, hvis man skal kunne få dem overholdt. 
Undlader de offentlige myndigheder at overholde disse rettigheder, kan retfærdigheden af en 
straffesag blive sat over styr og føre til fejlagtige domfældelser. Ordføreren udtrykker derfor 
tilfredshed med målet for Kommissionens forslag, som er at opstille fælles 
minimumsstandarder med hensyn til retten til information under straffesager i hele Den 
Europæiske Union. Vedtages og gennemføres disse korrekt, udgør de en forbedring af 
mistænktes og tiltaltes rettigheder, eftersom det sikres at de bliver informeret om deres 
rettigheder.

I denne betænkning ændres kommissionsforslaget for at sikre, at direktivet dækker alle 
tilfælde af begrænsninger af den personlige frihed, uanset hvilken begrundelse, den enkelte 
medlemsstater vælger at anvende for de procedurer, som de anvender ved frihedsberøvelsen.  
Ingen ved på forhånd, hvor længe en mistænkt vil blive varetægtsfængslet af politiet, eller i 
hvor lang tid frihedsberøvelsen vil vare.  Selvom de forskellige rettigheder, der omtales i 
meddelelsen om rettigheder, ikke altid gælder, har den mistænkte eller tiltalte ikke desto 
mindre ret til øjeblikkeligt at blive informeret skriftligt om sine processuelle rettigheder.

Direktivets artikel 3, som fastsætter de processuelle rettigheder, som alle tiltalte og mistænkte 
i straffesager som minimum skal informeres om, bør udvides med følgende rettigheder:

- Ret til tolkning og oversættelse
- Ret til at få adgang til en advokat
- Betingelserne for at få adgang til gratis advokatbistand 
- Ret til at blive informeret om anklagen
- Ret til aktindsigt i bevismaterialet i sagen
- Ret til ikke at udtale sig.

Meddelelsen om rettigheder bør herudover omfatte følgende information af de i direktivet 
omtalte tilbageholdte personer:

a) antallet af timer/dage, den pågældende vil kunne blive frihedsberøvet, inden han eller hun 
vil blive ført for en domstol 
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b) Mulighederne for at anke anholdelsen og få tilbageholdelsen taget op til fornyet behandling
c) Den maksimale tidsfrist for den tilladte varetægtsfængsling i den pågældendes sag.
Denne skal altid have lejlighed til at læse meddelelsen om rettigheder og skal have lov til at 
beholde den hos sig i al den tid, frihedsberøvelsen varer.

Det er vigtigt for medlemsstaterne at sikre, at en mistænkt eller tiltalt modtager tilstrækkelig 
information om tiltalen til at sikre en retfærdig rettergang og mulighederne for effektivt at 
udøve sin ret til at forsvare sig. I betragtning af de meget forskellige processuelle regler og de 
forskellige betydning af udtrykket ”sigtelse” inden for medlemsstaterne, forekommer 
udtrykket ”tiltale” at være mere hensigtsmæssigt. Medlemsstaterne skal ligeledes sikre, at en 
person, der rejses tiltale imod, modtager tilstrækkelig information om indholdet af og årsagen 
til tiltalen så hurtigt, som den pågældende i henhold til national lovgivning har ret til at tage 
skridt til at forsvare sig.  En anholdt skal ligeledes, så snart personen frihedsberøves, modtage 
information om grundene til anholdelsen, herunder om den lovovertrædelse, han eller hun 
mistænkes for at have begået, jf. artikel 4 i dette direktiv.

Hertil kommer, at det i kommissionsforslagets artikel 7 anvendte begreb sagsakter, som ikke 
anerkendes i alle medlemsstaterne, kan udtrykkes bedre ved at anvende udtrykket 
”bevismaterialet i sagen”, som gør begrebet bredere. Medlemsstaterne skal altid sikre, at en 
mistænkt eller tiltalt eller dennes advokat får fuld adgang til det bevismateriale i sagen, som 
de kompetente myndigheder ligger inde med, senest når efterforskningen af lovovertrædelsen 
er afsluttet. Den mistænkte eller tiltalte eller dennes advokat kan anmode om en oversigt over 
det bevismateriale i sagen, som de kompetente myndigheder ligger inde med. 

Eftersom det ville være forvirrende med flere meddelelser om rettigheder til brug i forskellige 
situationer, bør de dækkes af en standardformulering af meddelelse om rettigheder. Det bør 
være obligatorisk for medlemsstaterne at anvende den i bilag I til dette direktiv anførte 
standardformulering, og meddelelsen bør mindst omfatte de i dette direktiv fastsatte 
rettigheder. Direktivet omfatter et andet bilag med en særskilt meddelelse om rettigheder ved 
en europæisk arrestordre, eftersom gennemførelse af den ikke i alle medlemsstater anses for at 
være en straffesag. Denne skelnen foretages ligeledes i forbindelse med foranstaltning A og 
ligger i forlængelse af køreplanen.

Dette direktiv er kun andet skridt i en række foranstaltninger omhandlet i køreplanen om 
proceduremæssige rettigheder og ses som led i en omfattende lovgivningspakke, der skal 
fremlægges af Kommissionen inden for de kommende år, og hvormed der vil blive indført et 
sæt minimumsregler for processuelle rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union. Det 
vil derfor være særdeles velkomment, hvis Kommissionen ved køreplanens afslutning 
fremlægger en standardformulering for meddelelse om rettigheder i overensstemmelse med de 
processuelle rettigheder, som forventes vedtaget inden for de kommende år.  


