
PR\852634LT.doc PE452.900v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2010/0215(COD)

20.12.2010

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės į 
informaciją baudžiamajame procese
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Birgit Sippel



PE452.900v02-00 2/25 PR\852634LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės į informaciją 
baudžiamajame procese
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0392),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0189/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Parlamento pirmininkui pateiktas pagrįstas nacionalinių parlamentų 
nuomones dėl teisės akto projekto atitikties subsidiarumo principui,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1

2
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Direktyva netaikoma administracinių 
institucijų procedūrose dėl nacionalinės 
arba Europos konkurencijos teisės 
pažeidimų, išskyrus tuos atvejus, kai byla 
iškeliama teisme, kompetentingame 
nagrinėti baudžiamąsias bylas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti taikoma visais asmens laisvės ribojimo atvejais, neatsižvelgiant į tai, 
kaip valstybės narės įvertina procedūras. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, 
reglamentuojančios įtariamųjų ir 
kaltinamųjų teisę į informaciją apie jų 
teises ir jiems baudžiamajame procese
pareikštus įtarimus ar kaltinimus.

Šia direktyva nustatomos taisyklės, 
reglamentuojančios įtariamųjų ir 
kaltinamųjų teisę į informaciją apie jų 
teises ir jiems pareikštus kaltinimus.

Or. en

Pagrindimas

Perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę atžvilgiu tinkamesnė ir lankstesnė yra kaltinimo 
sąvoka.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmeniui, 
įtariamam arba kaltinamam padarius 
nusikalstamą veiką, nedelsiant paprasta ir 
lengvai suprantama kalba būtų pateikta 
informacija apie jo procesines teises.

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmeniui, 
įtariamam arba kaltinamam padarius 
nusikalstamą veiką, nedelsiant raštu būtų 
pateikta informacija apie jo procesines 
teises.

Or. en

Pagrindimas

Įtariamajam (kaltinamajam) turi būti suteikta teisė kuo greičiau būti informuotam apie savo 
teises.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija apima 
bent jau:

2. 1 dalyje nurodyta informacija apima 
bent jau:

– teisę į vertimą žodžiu ir raštu,
– teisę – prireikus nemokamai – turėti 
advokatą,

– teisę turėti advokatą;

– sąlygas nemokamai turėti advokatą,
– teisę į informaciją apie kaltinimus ir 
prireikus teisę susipažinti su bylos 
medžiaga,

– teisę į informaciją apie kaltinimus,

– teisę susipažinti su įrodymais byloje;

– teisę neduoti parodymų.
– teisę į vertimą žodžiu ir raštu,
– įtariamojo arba kaltinamojo sulaikymo 
atveju – teisę būti nedelsiant pristatytam 
teisėjui.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma struktūra atrodo logiškesnė. Teisė į vertimą žodžiu ir raštu turėtų būti paminėta 
pirma, nes taip jau suderinta ES lygmeniu.

Siūloma struktūra atrodo logiškesnė.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis

Pranešimas apie teises
1. 3 straipsnyje minima informacija 
pateikiama raštu pranešimo apie teises 
forma.
2. Pranešimas apie teises 
suformuluojamas paprasta kalba, jame 
pateikiama bent jau šios direktyvos I 
priede nustatyta informacija.
3. Pagal šią direktyvą pateiktina 
informacija pateikiama įtariamojo ar 
kaltinamojo suprantama kalba. Vaikui ar 
protinę negalią turinčiam asmeniui 
informacija apie kaltinimus pateikiama 
tokia forma, kuri atitinka jo amžių, 
brandos lygį ir protinius bei emocinius 
gebėjimus.
4. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai įtariamasis ar kaltinamasis 
nekalba teismo proceso kalba arba jos 
nesupranta, jam būtų įteiktas pranešimas 
apie teises ta kalba, kurią jis supranta. 
Valstybės narės numato mechanizmą, 
kuris leistų atitinkamai informuoti 
silpnaregius, neregius arba nemokančius 
skaityti įtariamuosius arba 
kaltinamuosius. 
5. Išimties atvejais, jei pranešimas apie 
teises nėra parengtas atitinkama kalba, 



PR\852634LT.doc 9/25 PE452.900v02-00

LT

įtariamasis arba kaltinamasis apie savo 
teises informuojamas žodžiu ta kalba, 
kurią jis supranta. Pranešimas apie teises 
jo suprantama kalba jam įteikiamas 
nedelsiant.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma struktūra atrodo logiškesnė. Siekiant numatyti atitinkamus atvejus, įrašyta nuoroda į 
sveikatos būklę ar protinę negalę. Priedo turinio nuostatos turėtų būti privalomos ir 
atspindėti šios direktyvos taisymo sritį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Teisė į informaciją apie kaltinimus

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įtariamajam arba kaltinamajam būtų 
pateikta pakankamai informacijos apie 
kaltinimus, kad būtų užtikrintas teisingas 
baudžiamasis procesas ir veiksmingas 
naudojimasis teise į gynybą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmeniui, kuriam buvo pareikštas 
baudžiamasis kaltinimas, būtų pateikta 
pakankamai informacijos apie kaltinimo 
pobūdį ir priežastis, kai tik pagal 
nacionalinės teisės nuostatas jis gali imtis 
pirmųjų veiksmų savo gynybai užtikrinti.
3. Valstybės narės užtikrina, kad asmuo, 
kai tik apribojama jo laisvė, pagal šios 
direktyvos 4 straipsnį būtų informuotas 
apie jo sulaikymo priežastis, įskaitant 
nusikalstamą veiką, kurios įvykdymu jis 
yra įtariamas.
Pateiktinoje informacijoje turi būti 
nurodyta bent tai:
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a) aplinkybių, kuriomis, kaip įtariama, 
padaryta nusikalstama veika, aprašas, 
įskaitant veikos padarymo laiką, vietą ir 
įtariamojo arba kaltinamojo dalyvavimo 
darant veiką pobūdį, ir
b) nusikalstamos veikos pobūdis ir teisinis 
kvalifikavimas. 

Or. en

Pagrindimas

Siūloma struktūra atrodo logiškesnė. Perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę atžvilgiu 
tinkamesnė ir lankstesnė yra kaltinimo sąvoka. Momentas, kai įgijama teisė gauti informaciją 
apie kaltinimus, turėtų būti tas momentas, kai pagal nacionalinę teisę įtariamasis ar 
kaltinamasis įgija teisę imtis ginamųjų veiksmų arba kai apribojama jo laisvė.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė į rašytinę informaciją apie teises 
sulaikymo atveju

Teisė į rašytinę informaciją apie teises 
laisvės ribojimo atveju

Or. en

Pagrindimas

Siūloma platesnė formuluotė.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmeniui, kurį baudžiamojo proceso 
eigoje sulaiko kompetentingos valstybės 
narės institucijos, nedelsiant pateikiama 
rašytinė informacija apie jo procesines 
teises (pranešimas apie teises). Jam 
suteikiama galimybė perskaityti pranešimą 

1. Asmeniui, kurio laisvę baudžiamojo 
proceso eigoje apriboja kompetentingos 
valstybės narės institucijos, nedelsiant 
pateikiama rašytinė informacija apie jo 
procesines teises (pranešimas apie teises). 
Jam suteikiama galimybė perskaityti 
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apie teises ir leidžiama jį pasilikti visą 
laisvės apribojimo laikotarpį.

pranešimą apie teises ir leidžiama jį 
pasilikti visą laisvės apribojimo laikotarpį. 
Ši nuostata taikoma visais atvejais, kai 
viešosios valdžios instucijas apriboja 
asmens laisvę.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti taikoma visais laisvės ribojimo atvejais, neatsižvelgiant į tai, kaip 
pagal nacionalinę teisę kvalifikuojama procedūra.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pranešimas apie teises suformuluojamas 
paprasta kalba, jame pateikiama bent jau 
3 straipsnio 2 dalyje nurodyta
informacija. Šios direktyvos I priede 
pateikiamas orientacinis tokio pranešimo 
pavyzdys.

2. Jei buvo apribota asmens laisvė,
pranešime apie teises pateikiama bent jau 
šios direktyvos I priede nurodyta 
informacija ir pagal 2a dalį privaloma 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Priedo nuostatos turėtų būti privalomos. Kitos nuostatos perkeliamos į horizontalųjį lygmenį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Asmeniui, kurio laisvė buvo apribota, 
papildomai prie pagal 3 straipsnį 
privalomos informacijos pateikiama ši 
informacija:
a) kiek valandų (dienų) gali būti ribojama 
jo laisvė iki bylos nagrinėjimo teisminėje 
institucijoje pradžios; 
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b) kaip apskųsti sprendimą dėl suėmimo ir 
kaip pasiekti, kad sprendimas dėl 
sulaikymo būtų peržiūrėtas;
c) ilgiausias kardomojo kalinimo 
laikotarpis, taikytinas jo byloje.

Or. en

Pagrindimas

The proposed structure seems more logical.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Text of the initiative Pakeitimas

2b. Asmeniui, kurio laisvė apribota, 
suteikiama galimybė perskaityti 
pranešimą apie teises ir leidžiama jį 
pasilikti visą jo laisvės apribojimo 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Įtariamasis (kaltinamasis) turėtų turėti teisę pasilikti pranešimo apie teises kopiją, kad turėtų 
pakankamai laiko apsvarstyti savo teises ir gynybos strategijos planus, atsižvelgiant į 
įstatymų numatytas galimybes.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai įtariamasis nekalba teismo 
proceso kalba arba jos nesupranta, jam 
būtų įteiktas pranešimas jo mokama 
kalba. Valstybės narės numato 
mechanizmą, kuris leistų atitinkamai 

Išbraukta.
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informuoti silpnaregius arba 
nemokančius skaityti įtariamuosius arba 
kaltinamuosius. Jei įtariamasis arba 
kaltinamasis yra vaikas, pranešime apie 
kaltinimus pateikta informacija taip pat 
pateikiama žodžiu tokia forma, kuri 
atitiktų vaiko amžių, brandos laipsnį ir 
protinius bei emocinius gebėjimus.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma struktūra atrodo logiškesnė. Šios nuostatos perkeliamos į horizontalųjį lygmenį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei pranešimas apie teises nėra 
parengtas atitinkama kalba, įtariamasis 
arba kaltinamasis apie savo teises 
informuojamas žodžiu jo mokama kalba.
Pranešimas apie teises jo mokama kalba 
jam įteikiamas nedelsiant.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma struktūra atrodo logiškesnė. Šios nuostatos perkeliamos į horizontalųjį lygmenį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad asmuo, dėl 
kurio pradėta Europos arešto orderio 
vykdymo procedūra, gautų atitinkamą 
pranešimą apie teises, kuriame 
išvardijamos Pagrindų sprendime 

Valstybės narės užtikrina, kad asmuo, dėl 
kurio pradėta Europos arešto orderio 
vykdymo procedūra, gautų atitinkamą 
pranešimą apie teises, kuriame 
išvardijamos Pagrindų sprendime 
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2002/584/TVR nustatytos tokių asmenų 
teisės. Šios direktyvos II priede
pateikiamas orientacinis tokio pranešimo 
pavyzdys.

2002/584/TVR nustatytos tokių asmenų 
teisės. Pranešimas apie teises 
suformuluojamas paprasta kalba ir jame 
pateikiama bent jau šios direktyvos II 
priede nustatyta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Priedo turinio nuostatos turėtų būti privalomos ir atspindėti šios direktyvos taisymo sritį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė susipažinti su bylos medžiaga Teisė susipažinti su įrodymais byloje

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „įrodymus“ yra aiškesnė negu formuluotė „bylos medžiaga“.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai įtariamasis arba kaltinamasis bet 
kurioje baudžiamojo proceso stadijoje
sulaikomas, valstybės narės užtikrina, kad 
jam arba jo advokatui būtų leidžiama 
susipažinti su ta bylos medžiaga, kuri 
svarbi sulaikymo arba suėmimo 
teisėtumui įvertinti.

1. Tais atvejais, kai įtariamasis arba 
kaltinamasis yra suimamas kuriuo nors 
baudžiamojo proceso metu, valstybės narės 
užtikrina, kad suimtajam arba jo advokatui 
būtų pateikti su byla susiję įrodymai, 
kuriuos turi kompetentingos institucijos ir
kuri yra svarbi norint nustatyti suėmimo 
ar sulaikymo teisėtumą.

Or. en
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Pagrindimas

Nuoroda į „įrodymus“ yra aiškesnė negu formuluotė „bylos medžiaga“. Kaltinamasis turi 
turėti galimybę susipažinti su visais su byla susijusiais įrodymais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad užbaigus
nusikalstamos veikos tyrimą kaltinamajam 
arba jo advokatui būtų leidžiama 
susipažinti su bylos medžiaga. 
Kompetentinga teisėsaugos institucija gali 
neleisti susipažinti su bylos medžiaga, jei 
susipažinus su tų dokumentų turiniu 
galėtų kilti rimtas pavojus kito asmens 
gyvybei arba valstybės narės, kurioje 
vyksta teismo procesas, vidaus saugumui. 
Teisingumo sumetimais kaltinamasis arba 
jo advokatas gali prašyti pateikti bylos 
dokumentų sąrašą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip bus baigtas nusikalstamos veikos
tyrimas įtariamasis ar kaltinamasis arba 
jo advokatas galėtų susipažinti su visais 
su byla susijusiais įrodymais, kuriuos turi 
kompetentingos institucijos. Įtariamasis 
ar kaltinamasis arba jo advokatas gali 
prašyti pateikti kompetentingų institucijų 
turimų įrodymų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „įrodymus“ yra aiškesnė negu formuluotė „bylos medžiaga“. Kaltinamasis, be 
jokių išimčių, turi turėti galimybę susipažinti su visais su byla susijusiais įrodymais.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su byla leidžiama susipažinti laiku, kad 
įtariamasis arba kaltinamasis galėtų 
pasiruošti savo gynybai arba ginčyti per 
ikiteisminį procesą priimtus sprendimus. 
Bylos medžiaga suteikiama nemokamai.

3. Su įrodymais, kurie susiję su byla ir 
kuriuos turi kompetentingos institucijos,
leidžiama susipažinti laiku, kad įtariamasis 
arba kaltinamasis galėtų pasiruošti savo 
gynybai arba ginčyti ikiteisminio tyrimo 
metu priimtus sprendimus. Įrodymai
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pateikiami nemokamai.

Or. en

Pagrindimas

Sumpa su ankstesnių pakeitimų pagrindimais.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai įtariamajam arba 
kaltinamajam suteikiama informacija 
pagal šią direktyvą, tai būtų užregistruota 
laikantis registravimo tvarkos pagal 
atitinkamos valstybės narės teisę.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad įtariamasis ar kaltinamasis buvo informuotas apie savo teises, turi būti 
užregistruota.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina procedūrą, 
pagal kurią būtų galima nustatyti, ar 
įtariamasis arba kaltinamasis gavo visą jam 
svarbią informaciją pagal 3–7 straipsnius.

1. Valstybės narės užtikrina procedūrą, 
pagal kurią būtų galima nustatyti, ar 
įtariamasis arba kaltinamasis gavo visą jam 
svarbią informaciją pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų apimti visą direktyvą.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
įtariamasis arba kaltinamasis turėtų teisę 
nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka 
apskųsti kompetentingas institucijas, jei 
jos nepateikia informacijos, kuri yra 
privaloma pagal šią direktyvą, ar atsisako 
ją pateikti.

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuostata yra aiškesnė negu Komisijos pasiūlymo 8 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina 
įtariamiesiems arba kaltinamiesiems 
galimybes naudotis veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis, kai jie tokios 
informacijos negavo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sumpa su ankstesnio pakeitimo pagrindimu.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įrodymai, gauti pažeidžiant pagal šią 
direktyvą suteiktas teises, teisme yra 
nepriimtini.  

Or. en

Pagrindimas

Jei buvo pažeistos įtariamojo ar kaltinamojo teisės, bet kokie gauti įrodymai turi būti laikomi 
nepriimtinais.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Orientacinis1 pranešimo apie teises sulaikytiems įtariamiesiems ir kaltinamiesiems pavyzdys

Jei Jus sulaikė policijos pareigūnai, turite tokias teises:
A. gauti informaciją, kokios nusikalstamos veikos padarymu esate įtariamas,
B. gauti advokato pagalbą,
C. turėti vertėją žodžiu ir gauti dokumentų vertimą, jei nemokate atitinkamos kalbos,
D. žinoti, kokiam laikui galite būti suimtas.
Šį pranešimą apie teises galite pasilikti visą suėmimo laikotarpį.
A. Informacija apie įtarimus
– Turite teisę žinoti, kodėl esate įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, iš karto po to, kai 
buvo apribota Jūsų laisvė, net jeigu policijos pareigūnai Jūsų neapklausė.
– Jūs arba Jūsų advokatas gali prašyti leisti susipažinti su bylos dokumentais, susijusiais su 
Jūsų sulaikymu arba suėmimu, arba prašyti pateikti išsamią informaciją apie jų turinį. 
B. Advokato pagalba
– Turite teisę prieš apklausą policijoje pasitarti su advokatu.
– Jūsų pageidavimas pasitarti su advokatu nereiškia, kad esate kaltas.
– Policijos pareigūnai turi Jums padėti susisiekti su advokatu.

                                               
1 Papildyti kitomis valstybėse narėse suteikiamomis svarbiomis procesinėmis teisėmis.
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– Advokatas yra nepriklausomas nuo policijos ir be Jūsų sutikimo neatskleis jokios 
informacijos, kurią jam suteikėte.
– Turite teisę policijos nuovadoje ir (arba) telefonu kalbėti su advokatu nedalyvaujant 
pašaliniams.
– Jei neturite lėšų sumokėti advokatui, policijos pareigūnai turi Jums suteikti informaciją 
apie nemokamą arba iš dalies mokamą teisinę pagalbą.
C. Vertėjo žodžiu pagalba
– Jei nekalbate atitinkama kalba arba jos nesuprantate, Jums bus pakviestas vertėjas 
žodžiu. Vertėjas žodžiu yra nepriklausomas nuo policijos ir be Jūsų sutikimo neatskleis 
jokios informacijos, kurią jam suteikėte.
– Be to, galite prašyti vertėjo žodžiu, kad jis Jums padėtų bendrauti su advokatu.
– Vertėjo žodžiu pagalba nemokama.
– Turite teisę gauti visų teisėjo nutarčių dėl Jūsų sulaikymo arba tolesnio suėmimo vertimą. 
Be to, galite prašyti kitų svarbių tyrimo dokumentų vertimo.
D. Kaip ilgai gali būti apribota Jūsų laisvė?
– Jei nebuvo paleistas, per * valandas nuo Jūsų laisvės apribojimo turite būti pristatytas 
teisėjui.
– Teisėjas turi Jus išklausyti ir gali nuspręsti skirti Jums suėmimą arba Jus paleisti. Jei 
teisėjas nusprendžia, kad toliau liekate suimtas, turite teisę gauti tą teisėjo nutartį.
– Turite teisę bet kuriuo metu prašyti Jus paleisti. Jūsų advokatas patars, kokių priemonių 
imtis.

Pakeitimas

Pranešimo apie teises įtariamiesiems ir kaltinamiesiems pavyzdys
Jei Jus esate įtariamasis ar Jūs buvote suimtas, turite tokias teises:
A. teisę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis ir gauti dokumentų vertimą raštu, jei 
nesuprantate atitinkamos kalbos;
B. teisę turėti advokatą; 
C. teisę būti informuotam apie sąlygas nemokamai turėti advokatą;
D. teisę į informaciją apie kaltinimus;
E. teisę susipažinti su įrodymais byloje; 
F. teisę neduoti parodymų.
Jei apribota laisvė, suimtasis papildomai turi šias teises:
A. teisę būti informuotam, kiek valandų (dienų) gali būti ribojama jo laisvė iki bylos 
nagrinėjimo teisminėje institucijoje pradžios; 
B.  teisę būti informuotam, kaip apskųsti sprendimą dėl suėmimo ir kaip pasiekti, kad 
sprendimas dėl sulaikymo būtų peržiūrėtas;
C. teisę būti informuotam apie ilgiausią kardomojo kalinimo laikotarpį, taikytiną jo byloje.
Turite teisę pasilikti šį pranešimą apie teises visą Jūsų laisvės apribojimo laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Orientacinis1 pranešimo apie teises asmenims, suimtiems pagal Europos arešto orderį, 
pavyzdys
Jei policijos pareigūnai Jus suėmė pagal Europos arešto orderį, turite tokias teises:
A. žinoti, kodėl buvote sulaikytas,
B. gauti advokato pagalbą,
C. turėti vertėją žodžiu ir gauti dokumentų vertimą, jei nemokate atitinkamos kalbos,
D. gauti informaciją apie savo teisę sutikti su perdavimu,
E. būti išklausytas, jei nesutinkate su perdavimu,
F. pasibaigus terminui būti paleistas.
Šį pranešimą apie teises galite pasilikti visą suėmimo laikotarpį.
A. Teisė žinoti, dėl ko esate sulaikytas
– Turite teisę žinoti, kodėl kitoje šalyje paskelbta Jūsų paieška.
B. Advokato pagalba
– Turi teisę pasitarti su advokatu. Policijos pareigūnai turi Jums padėti susisiekti su 
advokatu.
– Advokatas yra nepriklausomas nuo policijos ir be Jūsų sutikimo neatskleis jokios 
informacijos, kurią jam suteikėte.
– Turite teisę policijos nuovadoje ir (arba) telefonu kalbėti su advokatu nedalyvaujant 
pašaliniams.
– Jei neturite lėšų sumokėti advokatui, policijos pareigūnai turi Jums suteikti informaciją 
apie nemokamą teisinę pagalbą.
C. Vertėjo žodžiu pagalba
– Jei nekalbate atitinkama kalba arba jos nesuprantate, Jums bus pakviestas vertėjas 
žodžiu. Vertėjas žodžiu yra nepriklausomas nuo policijos ir be Jūsų sutikimo neatskleis 
jokios informacijos, kurią jam suteikėte.
– Be to, galite prašyti vertėjo žodžiu, kad jis Jums padėtų bendrauti su advokatu.
– Vertėjo žodžiu pagalba nemokama.
– Turite teisę gauti visų teisėjo nutarčių dėl Jūsų sulaikymo arba tolesnio suėmimo vertimą. 
Be to, galite prašyti kitų svarbių tyrimo dokumentų vertimo.
D. Jūsų teisė sutikti su perdavimu 
– Turite teisę sutikti su Jūsų perdavimu pagal Europos arešto orderį. Tai turėtų pagreitinti 
procedūrą. 
– Jei su perdavimu sutiksite, vėliau gali būti sunku šį sprendimą pakeisti. Prieš 
nuspręsdamas sutikti arba nesutikti su perdavimu, turėtumėte pasitarti su advokatu. 
E. Jūsų teisė būti išklausytam 
– Jei nesutinkate būti išsiųstas į šalį, kurioje paskelbta Jūsų paieška, turite teisę kreiptis į 
teismą ir paaiškinti, kodėl nesutinkate.
F. Teisė būti paleistam pasibaigus terminui
– Paprastai turite būti perduotas per 10 dienų nuo galutinės teismo nutarties dėl Jūsų
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perdavimo. Jei per 10 dienų nebuvote perduotas, paprastai institucijos privalo Jus paleisti. 
Vis dėlto yra tam tikrų šios taisyklės išimčių, todėl šiuo klausimu turėtumėte pasitarti su 
advokatu. 

______________
1 Papildyti kitomis valstybėse narėse suteikiamomis svarbiomis procesinėmis teisėmis.

Pakeitimas

Pranešimo apie teises asmenims, sulaikytiems pagal Europos arešto orderį, pavyzdys
Jei Jus sulaikė policijos pareigūnai, turite tokias teises:
A. teisę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis ir gauti dokumentų vertimą raštu, jei 
nesuprantate atitinkamos kalbos;
B. teisę turėti advokatą;
C. teisę būti informuotam apie sąlygas nemokamai turėti advokatą;
D. teisę į informaciją apie kaltinimus;
E. teisę susipažinti su įrodymais byloje; 
F. teisę neduoti parodymų;
G. teisę būti informuotam, kiek valandų (dienų) gali būti ribojama jo laisvė iki bylos 
nagrinėjimo teisme pradžios;
H. teisę būti informuotam, kaip apskųsti Europos arešto orderį;
I. teisę būti informuotam apie ilgiausią sulaikymo laikotarpį, atsižvelgiant į perdavimo 
procedūrą.
Turite teisę pasilikti šį pranešimą apie teises visą Jūsų laisvės apribojimo laiką.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Užtikrinant bendrų minimalių baudžiamojo proceso standartų taikymą būtų geriau ginamos 
ES piliečių pagrindinės teisės ir tai padėtų įveikti sunkumus, atsirandančius įgyvendinant 
abipusio pripažinimo baudžiamosiose bylose principą dėl teisminių institucijų pasitikėjimo 
stokos.

Kadangi nebuvo priimtos horizontalaus lygmens teisinės priemonės dėl procesinių teisių 
baudžiamajame procese (2004 m. Komisijos pasiūlymas dėl pamatinio sprendimo), Taryba 
nusprendė palaipsniui įgyvendinti strategiją ir 2009 m. lapkričio 30 d. priėmė Veiksmų planą 
dėl procesinių teisių, kuriame Komisija raginama pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, 
atitinkančius Veiksmų plane nurodytas priemones. 2010 m. liepos mėn. Europos Komisijos 
pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos dėl dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese yra 
antroji priemonė pagal Veiksmų plane dėl procesinių teisių nurodytų priemonių sąrašą. Jame 
siekiama nustatyti teisės į informaciją baudžiamajame procese visoje Europos Sąjungoje 
bendrus minimalius standartus. Pirmoji priemonė – direktyva dėl teisės į vertimą žodžiu ir 
raštu – priimta 2010 m. spalio 8 d.

Pagal šį pasiūlymą, direktyva turėtų būti taikoma nuo momento, kai valstybės narės 
kompetentingos institucijos oficialiu pranešimu ar kitaip informuoja asmenį, kad jis įtariamas 
arba kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, iki proceso pabaigos (įskaitant apeliacinį 
procesą). Europos arešto orderiui taikomos procedūros taip pat turėtų patekti į taikymo sritį, 
tačiau pagal pasiūlymo 15 konstatuojamą dalį direktyva neturėtų būti taikoma administracinių 
institucijų vykdomose procedūrose dėl nacionalinės arba Europos konkurencijos teisės aktų 
pažeidimų, išskyrus tuos atvejus, kai byla iškeliama jurisdikciją baudžiamosiose bylose 
turinčiame teisme.

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad įtariamasis ar kaltinamasis turėtų teisę būti 
informuotas apie savo teises. Tokia informacija turėtų būti pateikiama žodžiu ir raštu paprasta 
ir įtariamojo ar kaltinamojo lengvai suprantama kalba. Numatytos specialios nuostatos, 
susijusios su vaikais ir silpnaregiais, aklaisiaisiais arba nemokančiais skaityti asmenimis.
Informacija turėtų būti pateikiama vadinamajame pranešime apie teises.

Pagal šį pasiūlymą turėtų būti suteikta konkreti informacija tais atvejais, kai baudžiamojo 
proceso metu kompetentingos valstybių narių institucijos apriboja asmens laisvę dėl įtarimų 
padarius nusikalstamą veiką (pvz., policijos pareigūnams sulaikius arba teismo nutartimi 
skyrus kardomąjį kalinimą). Tik šiuo atveju valstybės narės privalėtų raštu pateikti 
informaciją apie procesines teises.

Šiame pasiūlyme ne tik numatyta teisė į informaciją apie procesines teises, bet ir 
apibrėžiamos dar dvi konkrečios teisės: teisė į informaciją apie kaltinimus ir teisė susipažinti 
su bylos medžiaga. Tačiau pastaroji teisė yra ribota, nes pasiūlyme numatyta, kad galima 
neleisti susipažinti su bylos medžiaga, jei dėl to galėtų kilti rimtas pavojus kito asmens 
gyvybei arba valstybės narės, kurioje vyksta teismo procesas, vidaus saugumui.

Siekiant užtikrinti veiksmingą teisės į informaciją įgyvendinimą, pasiūlyme numatyta
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procedūra, kad būtų įvertinta, ar įtariamasis (kaltinamasis) gavo informaciją ir ar yra 
veiksmingas teisių gynimo būdas, jei pastarasis asmuo informacijos negavo.

Kitos nuostatos susijusios su mokymais ir regreso nebuvimo sąlyga.

Pasiūlyme yra du priedai. I priede ateikiamas orientacinis pranešimo apie teises, kuris turi 
būti įteikiamas sulaikytam įtariamajam ar kaltinamajam, o II priede pateikiamas orientacinis
pranešimo apie teises, kuris įteikiamas pagal Europos arešto orderį suimtam asmeniui, 
pavyzdys.

Kadangi tai orientaciniai pavyzdžiai, valstybės narės gali jų nenaudoti. Reikėtų pažymėti, kad 
dviejuose prieduose numatytos konkrečios nuostatos, apimančios daugiau negu numatyta 
pagal pasiūlymą.
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PRANEŠĖJOS POZICIJA

ES piliečiai turi teisę keliauti, studijuoti ir dirbti Europos Sąjungos teritorijoje. Tačiau šios 
laisvės valstybėse narėse ribojamos 27 įvairiomis teisės sistemomis. Taigi ES siekia sukurti 
bendrą teisingumo erdvę, nutatydama bendras taisykles ir aktyvų bendradarbiavimą. 
Teisingumo srityje galiojančiuose pagrindiniuose teisės aktuose didžiausias dėmesys 
skiriamas glaudesniam valstybių narių teisminių institucijų bendradarbiavimui, o šioje 
direktyvoje dėmesys sutelktas į ES piliečius ir jų teises, jei jie dalyvauja baudžiamuosiuose 
procesuose. Tokiu atveju turi būti užtikrintas sąžiningas bylos nagrinėjamas asmens kilmės 
šalyje ar kitoje ES valstybėje narėje, atsižvelgiant į EŽTT praktiką. Tai reiškia, kad turi būti 
paisoma pagrindinių procesinių teisių, pvz., teisės konsultuotis su advokatu ar teisės prireikus 
naudotis vertimo žodžiu ar raštu paslaugomis. 

Savo teisių žinojimas – tai pirmas žingsnis siekiant, kad jos būtų gerbiamos. Jei viešosios 
institucijos negerbs šių teisių, tai pakenks baudžiamojo proceso sąžiningumui ir gali atsirasti
teismo klaidų. Taigi pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymo tikslui nustatyti teisės į 
informaciją baudžiamajame procese visoje Europos Sąjungoje bendrus minimalius standartus. 
Jei šis pasiūlymas bus priimtas ir tinkamai įgyvendintas, bus labiau gerbiamos įtariamųjų ir 
kaltinamųjų teisės užtikrinant, kad jie gautų informaciją apie savo teises.

Šiame pranešime pakeičiamas Komisijos pasiūlymas siekiant užtikrinti, kad direktyva būti 
taikoma visais asmens laisvės ribojimo atvejais, neatsižvelgiant į tai, kaip valstybės narės 
įvertina procedūras, kurias taikant buvo apribota įtariamojo laisvė. Niekas iš anksto nežino, 
kiek laiko įtariamasis bus laikomas policijos areštinėje ar kiek laiko bus ribojama asmens 
laisvė. Ir nors pranešime apie teises minimos teisių ne visada gali būti paisoma, tačiau 
įtariamasis ar kaltinamasis turi teisę nedelsiant raštu gauti informaciją apie savo procesines 
teises.

Direktyvos 3 straipsnis, kuriame nustatomos procesinės teisės, kad visi įtariamieji ir 
kaltinamieji baudžiamajame procese turėtų būti kuo anksčiau informuojami, taip pat turėtų 
apimti šias teises:

– teisę į vertimą žodžiu ir raštu,
– teisę turėti advokatą,
– sąlygas nemokamai turėti advokatą,
– teisę į informaciją apie kaltinimus;
– teisę susipažinti su įrodymais byloje;
– teisę neduoti parodymų.

Be to, pranešime apie teises suimtiems asmenims taip pat turėtų būti pateikiama ši direktyvoje 
minima informacija:

a) kiek valandų (dienų) gali būti ribojama asmens laisvė iki bylos nagrinėjimo teisminėje 
institucijoje pradžios; 
b) kaip asmuo gali apskųsti sprendimą dėl suėmimo ir kaip pasiekti, kad sprendimas dėl jo 
sulaikymo būtų peržiūrėtas;
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c) ilgiausias kardomojo kalinimo laikotarpis, taikytinas atitinkamo asmens byloje.
Asmuo visada turėtų turėti galimybę perskaityti pranešimą apie teises ir jam leidžiama jį 
pasilikti visą laisvės apribojimo laikotarpį.

Svarbu, kad valstybės narės užtikrintų, jog įtariamajam arba kaltinamajam būtų pateikta 
pakankamai informacijos apie kaltinimus norint užtikrinti teisingą baudžiamąjį procesą ir 
veiksmingą naudojimąsi teise į gynybą. Atsižvelgiant į įvairias procesines nuostatas ir 
valstybėse narėse vartojamos įtarimo sąvokos prasmę, derėtų vartoti kaltinimo savoką. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad asmeniui, kuriam buvo pareikštas baudžiamasis 
kaltinimas, būtų pateikta pakankamai informacijos apie kaltinimo pobūdį ir priežastis, kai tik 
pagal nacionalinės teisės nuostatas jis gali imtis pirmųjų veiksmų savo gynybai užtikrinti. 
Suimtas asmuo, kai tik apribojama jo laisvė, pagal šios direktyvos 4 straipsnį taip pat turėtų 
būti informuotas apie jo suėmimo priežastis, įskaitant nusikalstamą veiką, kurios įvykdymu jis 
yra įtariamas.

Be to Komisijos pasiūlymo 7 straipsnyje minima bylos medžiagos koncepciją, kurią pripažįsta 
ne visos valstybės narės, būtų galima geriau išreikšti vartojant sąvoką „su byla susiję 
įrodymai“, kuri išplečia sąvokos taikymo sritį. Valstybės narės turėtų visada užtikrinti, kad ne 
vėliau kaip bus baigtas nusikalstamos veikos tyrimas įtariamasis ar kaltinamasis arba jo 
advokatas galėtų susipažinti su visais su byla susijusiais įrodymais, kuriuos turi 
kompetentingos institucijos. Įtariamasis ar kaltinamasis arba jo advokatas gali prašyti pateikti 
kompetentingų institucijų turimos medžiagos sąrašą. 

Kadangi dėl įvairiais atvejais teikiamų skirtingų pranešimų apie teises galėtų kilti 
nesusipratimų, šie pranešimai turėtų būti paremti vienu pranešimo apie teises pavyzdžiu. Šis 
pavyzdys, nurodytas direktyvos 1 priede, turėtų būti privalomas valstybėms narėms ir apimti 
bent šioje direktyvoje numatytas teises. Direktyvos II priede pateikiamas atskiras pranešimas 
apie teises, susijęs su Europos arešto orderiu, nes jo vykdymas ne visose valstybėse narėse 
laikomas baudžiamąja procedūra. Šis skirtumas taip pat buvo numatytas pagal A priemonę, 
taigi tai atitinka Veiksmų planą.

Ši direktyva – tai tik antroji iš Veiksmų plano dėl procesinių teisių priemonė ir laikoma 
išsamaus teisės aktų paketo, kurį Komisija pateiks per ateinančius keletą metų ir kuriuo bus 
užtikrintos būtiniausios procesinės teisės baudžiamajame procese Europos Sąjungoje, dalimi. 
Taigi būtų labai sveikintina, jei Komisija galėtų pateikti pranešimo apie teises pavyzdį 
Veiksmų plano pabaigoje, atsižvelgdama į per ateinančius metus nustatytinas procesines 
teises.


