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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
prawa do informacji w postępowaniu karnym
(COM(2010) 0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010) 0392),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0189/2010), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przewodniczącemu przez parlamenty 
krajowe i dotyczące zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsza dyrektywa nie ma jednakże skreślony

                                               
1

2
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zastosowania do postępowań 
prowadzonych przez krajowe lub 
europejskie organy administracyjne w 
związku z naruszeniem przepisów o 
ochronie konkurencji, chyba że sprawa 
została wniesiona do sądu mającego 
jurysdykcję w sprawach karnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna obejmować wszystkie przypadki ograniczenia wolności 
osobistej, niezależnie od tego, jak państwa członkowskie zakwalifikują dane postępowanie. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
dotyczące praw podejrzanych i 
oskarżonych do informacji o 
przysługujących im prawach oraz 
informacji na temat zarzutów ciążących na 
nich w postępowaniu karnym.

Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
dotyczące praw podejrzanych i 
oskarżonych do informacji o 
przysługujących im prawach oraz 
informacji na temat ciążących na nich 
oskarżeń.

Or. en

Uzasadnienie

„Oskarżenie” wydaje się lepszym i bardziej elastycznym określeniem z uwagi na transpozycję 
dyrektywy przez państwa członkowskie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
osoby podejrzane lub oskarżone o 
popełnienie przestępstwa uzyskiwały 
szybko napisane prostym i zrozumiałym 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
osoby podejrzane lub oskarżone o 
popełnienie przestępstwa niezwłocznie
uzyskiwały na piśmie informacje o 
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językiem informacje o przysługujących im 
prawach proceduralnych.

przysługujących im prawach 
proceduralnych.

Or. en

Uzasadnienie

Podejrzanemu/oskarżonemu należy przyznać prawo do jak najszybszego uzyskania informacji 
o przysługujących mu prawach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej informacje o:

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej informacje o:

– prawie do tłumaczenia ustnego i 
pisemnego,

– prawie dostępu do adwokata, w razie 
konieczności nieodpłatnie,

– prawie dostępu do adwokata,

– warunkach nieodpłatnego dostępu do 
adwokata,

– prawie do informacji o zarzutach oraz, w 
odpowiednich przypadkach, prawie 
dostępu do akt sprawy,

– prawie do informacji o oskarżeniu,

– prawie dostępu do materiałów 
dowodowych związanych z daną sprawą, 
– prawie do odmowy składania zeznań,

– prawie do tłumaczenia ustnego i 
pisemnego,
– prawie do szybkiego postawienia przed 
sądem, jeżeli podejrzany lub oskarżony 
został zatrzymany.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana struktura wydaje się bardziej logiczna. Prawo do tłumaczenia pisemnego 
i ustnego powinno być wymienione jako pierwsze, ponieważ zostało już zharmonizowane na 
szczeblu UE.
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Zaproponowana struktura wydaje się bardziej logiczna.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

Pouczenie o prawach
1. Informacje zawarte w art. 3 zostaną 
dostarczone w formie pisemnej jako 
pouczenie o prawach.
2. Pouczenie o prawach napisane jest 
prostym językiem i zawiera co najmniej 
informacje, o których mowa w załączniku 
I do niniejszej dyrektywy.
3. Informacje określone na mocy 
niniejszej dyrektywy są przekazywane 
językiem zrozumiałym dla podejrzanego 
lub oskarżonego. W przypadku osoby 
niepełnosprawnej umysłowo lub dziecka 
informacje na temat oskarżenia są 
przekazywane w sposób dostosowany do 
wieku lub poziomu dojrzałości oraz 
możliwości intelektualnych i 
emocjonalnych.
4. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by podejrzani lub oskarżeni, którzy nie 
mówią w języku postępowania lub nie 
rozumieją tego języka, otrzymali 
pouczenie o prawach w języku, który 
rozumieją. Państwa członkowskie 
zapewniają istnienie mechanizmu 
pozwalającego przekazać informacje 
podejrzanym lub oskarżonym 
niedowidzącym lub nieumiejącym czytać. 
5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
pouczenie o prawach jest niedostępne we 
właściwym języku, podejrzany lub 
oskarżony jest informowany o 
przysługujących mu prawach ustnie w 
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języku, który rozumie. Następnie należy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przekazać mu 
pouczenie o prawach w języku, który 
rozumie.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana struktura wydaje się bardziej logiczna. Dodano odniesienie do fizycznej i 
umysłowej niepełnosprawności, aby powyższy przepis obejmował również tego rodzaju 
przypadki. Treść załącznika powinna być wiążąca i powinna odzwierciedlać zakres informacji 
objęty dyrektywą.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Prawo do informacji o oskarżeniach

1. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by osobie podejrzanej lub oskarżonej o 
popełnienie przestępstwa udzielono 
dostatecznych informacji o oskarżeniach 
w celu zagwarantowania rzetelności 
postępowania karnego i skutecznego 
realizowania prawa do obrony.
2. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by osobie podejrzanej lub oskarżonej o 
przestępstwo udzielono dostatecznych 
informacji dotyczących rodzaju i powodu 
oskarżenia niezwłocznie po uzyskaniu 
prawa do rozpoczęcia procesu obrony 
zgodnie z prawem krajowym.
3. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by zgodnie z art. 4 niniejszej dyrektywy 
niezwłocznie po pozbawieniu wolności 
dana osoba była informowana o 
powodach zatrzymania, w tym o rodzaju 
przestępstwa, o jakie jest podejrzewana.
4. Informacje te obejmują co najmniej:
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a) opis okoliczności, w jakich podejrzewa 
się, że przestępstwo zostało popełnione, 
zawierający między innymi informacje 
dotyczące czasu, miejsca i roli osoby 
podejrzanej lub oskarżonej w 
przestępstwie oraz
b) charakter i klasyfikację prawną 
przestępstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana struktura wydaje się bardziej logiczna. „Oskarżenie” wydaje się lepszym i 
bardziej elastycznym określeniem z uwagi na transpozycję dyrektywy przez państwa 
członkowskie. Moment, od którego prawo do informacji o oskarżeniu przysługuje osobie 
podejrzanej/oskarżonej, powinien być momentem, w którym zgodnie z prawem krajowym 
osoba podejrzana/oskarżona uzyskuje prawo do rozpoczęcia procesu obrony lub zostaje 
pozbawiona wolności.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo do pisemnej informacji o 
prawach w momencie zatrzymania

Prawo do pisemnej informacji o 
prawach w przypadku pozbawienia 
wolności

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane wyrażenie ma szerszy zakres.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osobie zatrzymanej przez właściwe 
organy państwa członkowskiego w toku 
postępowania karnego przekazuje się 

1. Osobie pozbawionej wolności przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
w toku postępowania karnego niezwłocznie
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szybko na piśmie informacje o 
przysługujących jej prawach 
proceduralnych (w pouczeniu o prawach). 
Uzyskuje ona możliwość zapoznania się z 
pouczeniem o prawach oraz zatrzymania 
go w swoim posiadaniu przez cały okres 
pozbawienia wolności.

przekazuje się na piśmie informacje o 
przysługujących jej prawach 
proceduralnych (w pouczeniu o prawach). 
Uzyskuje ona możliwość zapoznania się z 
pouczeniem o prawach oraz zatrzymania 
go w swoim posiadaniu przez cały okres 
pozbawienia wolności. Przepis ten 
obowiązuje we wszystkich przypadkach, w 
których dochodzi do pozbawienia 
wolności przez organy publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przedmiotowej dyrektywy powinny być stosowane we wszystkich przypadkach 
pozbawienia wolności, niezależnie od tego, jak dana procedura została zakwalifikowana 
zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pouczenie o prawach napisane jest 
prostym językiem i zawiera co najmniej 
informacje, o których mowa w art. 3 ust. 
2. Załącznik I do niniejszej dyrektywy 
zawiera orientacyjny model takiego 
pouczenia.

2. W przypadku pozbawienia wolności
pouczenie o prawach zawiera co najmniej 
elementy wymienione w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy oraz dodatkowo 
informacje wymagane na podstawie ust. 
2a.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik powinien być wiążący. Inne przepisy zostały przeniesione do przepisu 
horyzontalnego.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Oprócz informacji określonych w art. 
3 osoba pozbawiona wolności powinna 
otrzymać następujące informacje:
a) na ile godzin/dni zostanie ona 
pozbawiona wolności, zanim zostanie 
postawiona przed organami sądowymi; 
b) w jaki sposób może zakwestionować 
aresztowanie i uzyskać decyzję o 
ponownym rozpatrzeniu jego zasadności;
c) jaki jest maksymalny okres 
tymczasowego aresztowania obowiązujący 
w jej przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana struktura wydaje się bardziej logiczna.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Osoba pozbawiona wolności powinna 
mieć możliwość zapoznania się z 
pouczeniem o prawach oraz zatrzymania 
go w swoim posiadaniu przez cały okres 
pozbawienia wolności.

Or. en

Uzasadnienie

Osoba podejrzana/oskarżona powinna mieć prawo do zachowania kopii pouczenia o 
prawach, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z przysługującymi jej 
prawami i zaplanowanie strategii obrony na podstawie możliwości prawnych.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by podejrzani lub oskarżeni, którzy nie 
mówią w języku postępowania, lub nie 
rozumieją tego języka, otrzymali 
pouczenie o prawach w języku, jaki 
rozumieją. Państwa członkowskie 
zapewniają istnienie mechanizmu 
pozwalającego przekazać informacje 
podejrzanym lub oskarżonym 
niedowidzącym lub nieumiejącym czytać. 
W przypadku gdy podejrzany lub 
oskarżony jest dzieckiem, informacje 
zawarte w pouczeniu o prawach udzielane 
są także ustnie, w sposób odpowiedni do 
wieku, stopnia dojrzałości oraz rozwoju 
intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana struktura wydaje się bardziej logiczna. Powyższe przepisy zostały 
przeniesione do przepisu horyzontalnego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy pouczenie o prawach 
jest niedostępne we właściwym języku, 
podejrzany lub oskarżony jest 
informowany o przysługujących mu 
prawach ustnie w języku, jaki rozumie.
Następnie należy bez nieuzasadnionej 
zwłoki przekazać mu pouczenie o prawach 
w języku, jaki rozumie.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowana struktura wydaje się bardziej logiczna. Powyższe przepisy zostały 
przeniesione do przepisu horyzontalnego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by 
każda osoba, wobec której toczy się 
postępowanie w sprawie wykonania 
europejskiego nakazu postępowania, 
otrzymała odpowiednie pouczenie o 
prawach określające prawa takiej osoby 
ustanowione w decyzji ramowej 
2002/584/WSiSW. Załącznik II do 
niniejszej dyrektywy zawiera orientacyjny 
model takiego pouczenia.

Państwa członkowskie zapewniają, by 
każda osoba, wobec której toczy się 
postępowanie w sprawie wykonania 
europejskiego nakazu postępowania, 
otrzymała odpowiednie pouczenie o
prawach określające prawa takiej osoby 
ustanowione w decyzji ramowej 
2002/584/WSiSW. Pouczenie o prawach 
napisane jest prostym językiem i zawiera 
co najmniej informacje, o których mowa 
w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Treść załącznika powinna być wiążąca i powinna odzwierciedlać zakres informacji objęty 
dyrektywą.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo dostępu do akt sprawy Prawo dostępu do materiałów 
dowodowych związanych z daną sprawą

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „materiały dowodowe” wydaje się bardziej zrozumiałe niż „akta sprawy”.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli podejrzany lub oskarżony został, 
na jakimkolwiek etapie postępowania 
karnego, zatrzymany, państwa 
członkowskie zapewniają mu lub jego 
adwokatowi dostęp do tych dokumentów 
zawartych w aktach sprawy, które mają 
znaczenie dla ustalenia, czy zatrzymanie 
lub pozbawienie wolności było zgodne z 
prawem.

1. Jeżeli podejrzany lub oskarżony został, 
na jakimkolwiek etapie postępowania 
karnego, zatrzymany, państwa 
członkowskie zapewniają mu lub jego 
adwokatowi dostęp do materiałów 
dowodowych związanych z daną sprawą, 
które są w posiadaniu właściwych 
organów i które mają znaczenie dla 
ustalenia, czy zatrzymanie lub pozbawienie 
wolności było zgodne z prawem.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „materiały dowodowe” wydaje się bardziej zrozumiałe niż „akta sprawy”. 
Wszystkie materiały dowodowe związane z daną sprawą powinny być udostępnione 
oskarżonemu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
oskarżony lub jego adwokat uzyskali 
dostęp do akt sprawy po zakończeniu 
dochodzenia w sprawie przestępstwa. 
Właściwy organ sądowy może odmówić 
dostępu do określonych dokumentów z akt 
sprawy jeżeli dostęp do nich może 
spowodować powstanie poważnego 
zagrożenia dla życia innej osoby lub 
poważnie narazić bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa członkowskiego, w 
którym odbywa się postępowanie. Jeżeli 
przemawia za tym interes wymiaru 
sprawiedliwości, oskarżony lub jego

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
osoba podejrzana lub oskarżona, lub jej
adwokat uzyskali pełny dostęp do 
materiałów dowodowych związanych z 
daną sprawą, które są w posiadaniu 
właściwych organów, najpóźniej po 
zakończeniu dochodzenia w sprawie 
przestępstwa. Osoba podejrzana lub 
oskarżona lub jej adwokat mogą żądać 
wykazu materiałów dowodowych, które są 
w posiadaniu właściwych organów.
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adwokat mogą żądać wykazu
dokumentów zawartych w aktach.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „materiały dowodowe” wydaje się bardziej zrozumiałe niż „akta sprawy”. 
Wszystkie materiały dowodowe związane z daną sprawą bez wyjątku powinny zostać 
udostępnione oskarżonemu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostęp do akt udzielany jest 
odpowiednio wcześnie, by podejrzany lub 
oskarżony mógł przygotować obronę lub 
zaskarżyć decyzje wydane w postępowaniu 
przygotowawczym. Dostęp zapewniany 
jest bezpłatnie.

3. Dostęp do materiałów dowodowych 
związanych z daną sprawą, które są w 
posiadaniu właściwych władz, udzielany 
jest odpowiednio wcześnie, by podejrzany 
lub oskarżony mógł przygotować obronę
lub zaskarżyć decyzje wydane w 
postępowaniu przygotowawczym. Dostęp 
zapewniany jest bezpłatnie.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak w poprzedniej poprawce.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Państwa członkowskie zapewniają to, 
że przekazywanie informacji osobie 
podejrzanej lub oskarżonej zgodnie z 
niniejszą dyrektywą jest rejestrowane w 
ramach procedury rejestracji zgodnej z 
prawem danego państwa członkowskiego.
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Or. en

Uzasadnienie

Przekazanie osobie podejrzanej/oskarżonej informacji na temat przysługujących jej praw 
powinno być rejestrowane.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
procedurę pozwalającą upewnić się, że 
podejrzany lub oskarżony otrzymał
wszystkie istotne dla niego informacje 
zgodnie z art. 3–7.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
procedurę pozwalającą upewnić się, że
osoba podejrzana lub oskarżona 
otrzymała wszystkie istotne dla niej
informacje zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien dotyczyć całej dyrektywy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
osobie podejrzanej lub oskarżonej prawo 
do sprzeciwu zgodnie z procedurami 
prawa krajowego, jeśli właściwe władze 
nie przekażą lub odmówią przekazania jej 
informacji wymaganych na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy przepis wydaje się bardziej zrozumiały niż art. 8 ust. 2 wniosku Komisji.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
podejrzany lub oskarżony dysponował 
skutecznym środkiem ochrony prawnej w 
przypadkach, gdy nie otrzyma takich 
informacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak w poprzedniej poprawce.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dowody zebrane z naruszeniem praw 
przyznanych na mocy niniejszej dyrektywy 
nie zostaną uwzględnione w postępowaniu 
sądowym.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli prawa osoby podejrzanej/oskarżonej zostaną naruszone, wszelkie zebrane dowody 
powinny zostać uznane za niedopuszczalne.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Orientacyjny1model pouczenia o prawach dla podejrzanego i oskarżonego w momencie 
zatrzymania:
Jeżeli zostałeś zatrzymany przez policję przysługują Ci następujące prawa:
A. do uzyskania informacji, o jakie przestępstwo jesteś podejrzewany
B. do pomocy ze strony adwokata
C. do tłumaczenia ustnego oraz do tłumaczenia pisemnego dokumentów, jeżeli nie 
rozumiesz danego języka
D. do uzyskania informacji o tym, jak długo możesz być pozbawiony wolności
Masz prawo zachować niniejsze pouczenie przez cały okres pozbawienia wolności
A. Informacje o podejrzeniu
– Przysługuje Ci prawo do otrzymania niezwłocznie po pozbawieniu wolności informacji, 
dlaczego jesteś podejrzewany o popełnienie przestępstwa, nawet jeśli nie jesteś 
przesłuchiwany przez policję.
– Ty albo Twój adwokat możecie wystąpić o możliwość zapoznania się z częściami akt 
sprawy dotyczącymi Twojego zatrzymania i pozbawienia wolności lub uzyskanie 
szczegółowych informacji o ich treści. 
B. Pomoc adwokata
– Masz prawo do rozmowy z adwokatem zanim policja zacznie Cię przesłuchiwać.
– Zwrócenie się o rozmowę z adwokatem nie oznacza przyznania się do winy.
– Policja musi pomóc Ci skontaktować się z adwokatem.

– Adwokat jest niezależny od policji i bez Twojej zgody nie ujawni jej żadnych otrzymanych 
od Ciebie informacji.
– Masz prawo do rozmowy z adwokatem na osobności, w komisariacie policji lub 
telefonicznie.
– Jeżeli nie jesteś w stanie opłacić adwokata, policja ma obowiązek poinformować Cię o 
możliwości skorzystania z bezpłatnej lub częściowo odpłatnej pomocy prawnej.
C. Pomoc tłumacza ustnego
– Jeżeli nie mówisz w danym języku lub nie rozumiesz go, zostanie dla Ciebie wezwany 
tłumacz ustny. Tłumacz ustny jest niezależny od policji i bez Twojej zgody nie ujawni jej 
żadnych otrzymanych od Ciebie informacji.
– Możesz również zwrócić się o tłumacza ustnego, by pomógł Ci porozmawiać z Twoim 
adwokatem.
– Pomoc tłumacza jest bezpłatna.
– Masz prawo otrzymać tłumaczenie wszelkich postanowień sędziego zezwalających na 

                                               
1 Model należy uzupełnić innymi właściwymi prawami obowiązującymi w państwach członkowskich.
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zatrzymanie Cię lub pozbawienie wolności. – Możesz również wystąpić o tłumaczenie 
innych zasadniczo istotnych dokumentów
D. Jak długo możesz być pozbawiony wolności?
Jeżeli nie zostałeś uwolniony, musisz zostać postawiony przed oblicze sędziego w ciągu *1od 
momentu pozbawienia wolności.
– Sędzia musi wtedy wysłuchać Cię, a następnie może zdecydować, czy będziesz nadal 
zatrzymany czy też zostaniesz uwolniony. Masz prawo otrzymać tłumaczenie orzeczenia 
sędziego, jeżeli ten zdecydował, że będziesz nadal pozbawiony wolności.
– Masz prawo w każdej chwili wystąpić o uwolnienie. Twój adwokat może doradzić Ci jak to 
uczynić.

Poprawka

Model pouczenia o prawach dla osób podejrzanych i oskarżonych:
Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony, przysługują Ci następujące prawa:
A. do tłumaczenia ustnego oraz do tłumaczenia pisemnego dokumentów, jeżeli nie 
rozumiesz danego języka;
B. dostępu do adwokata; 
C. do informacji na temat warunków nieodpłatnego dostępu do adwokata;
D. do informacji o oskarżeniu;
E. dostępu do materiałów dowodowych związanych z daną sprawą; 
F. do odmowy składania zeznań.
W przypadku pozbawienia wolności osobie zatrzymanej przysługują następujące dodatkowe 
prawa:
A. do informacji dotyczącej tego, na ile godzin/dni zostanie pozbawiona wolności, zanim 
stanie przed organem sądowym; 
B. do informacji na temat tego, w jaki sposób może zakwestionować aresztowanie i uzyskać 
decyzję o ponownym rozpatrzeniu jego zasadności;
C. do informacji na temat maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania 
obowiązującego w jej przypadku.
Masz prawo zachować niniejsze pouczenie przez cały okres pozbawienia wolności.

Or. en

                                               
1 (…)
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Poprawka25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję

Orientacyjny1 model pouczenia o prawach dla osób zatrzymanych na podstawie 
europejskiego nakazu aresztowania:
Jeżeli zostałeś zatrzymany przez policję na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 
przysługują Ci następujące prawa:
A. do informacji o przyczynie zatrzymania
B. do pomocy ze strony adwokata
C. do tłumaczenia ustnego oraz do tłumaczenia pisemnego dokumentów, jeżeli nie 
rozumiesz danego języka
D. do uzyskania informacji o prawie do wyrażenia zgody na przekazanie innemu państwu
E. do bycia wysłuchanym, jeżeli nie zgadzasz się na wydanie
F. do uwolnienia, po upływie właściwego terminu
Masz prawo zachować niniejsze pouczenie przez cały okres pozbawienia wolności
A. Prawo do uzyskania informacji o przyczynie zatrzymania
– Masz prawo wiedzieć, dlaczego inne państwo domaga się wydania Cię.
B. Pomoc adwokata
– Masz prawo do rozmowy z adwokatem. Policja musi pomóc Ci skontaktować się z 
adwokatem.
– Adwokat jest niezależny od policji i bez Twojej zgody nie ujawni jej żadnych otrzymanych 
od Ciebie informacji.
– Masz prawo do rozmowy z adwokatem na osobności, w komisariacie policji lub 
telefonicznie.
– Jeżeli nie jesteś w stanie opłacić adwokata, policja ma obowiązek poinformować Cię o 
możliwości bezpłatnej pomocy prawnej.
C. Pomoc tłumacza ustnego
– Jeżeli nie mówisz w danym języku lub nie rozumiesz go, zostanie dla Ciebie wezwany 
tłumacz ustny. Tłumacz ustny jest niezależny od policji i bez Twojej zgody nie ujawni jej 
żadnych otrzymanych od Ciebie informacji.
– Możesz również zwrócić się o tłumacza ustnego, by pomógł Ci porozmawiać z Twoim 
adwokatem.
– Pomoc tłumacza jest bezpłatna.
– Masz prawo otrzymać tłumaczenie wszelkich postanowień sędziego zezwalających na 
zatrzymanie Cię lub pozbawienie wolności. – Możesz również wystąpić o tłumaczenie 
innych zasadniczo istotnych dokumentów
D. Prawo do wyrażenia zgody na wydanie 
– Masz prawo wyrazić zgodę na wydanie innemu państwu na mocy europejskiego nakazu 
aresztowania. Powinno to przyśpieszyć postępowanie. 
– Jeżeli zgodzisz się na wydanie, może być trudno zmienić tę decyzję na późniejszym etapie. 
Zanim podejmiesz decyzję w tej sprawie powinieneś porozmawiać z adwokatem. 
E. Prawo do wysłuchania 
– Jeżeli nie zgadzasz się na wysłanie Cię do państwa członkowskiego, które wystąpiło o 
wydanie Cię, jesteś uprawniony do wysłuchania Cię przez sędziego i wyjaśnienia mu 
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powodów tej odmowy.
F. Prawo od uwolnienia, po upływie właściwego terminu
– Zgodnie z ogólną zasadą musisz zostać wydany w ciągu 10 dni od daty wydania przez sąd 
prawomocnej decyzji o wydaniu Cię. Jeżeli nie zostałeś wydany w ciągu 10 dni, w 
normalnych okolicznościach musisz zostać zwolniony. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, 
dlatego powinieneś o tym porozmawiać z adwokatem. 

______________
1 Model należy uzupełnić innymi właściwymi prawami obowiązującymi w państwach 
członkowskich.

Poprawka

Model pouczenia o prawach dla osób zatrzymanych na podstawie europejskiego nakazu 
aresztowania:
Jeżeli zostałeś zatrzymany przez policję, przysługują Ci następujące prawa:
A. do tłumaczenia ustnego oraz do tłumaczenia pisemnego dokumentów, jeżeli nie 
rozumiesz danego języka;
B. dostępu do adwokata;
C. do informacji na temat warunków nieodpłatnego dostępu do adwokata;
D. do informacji o oskarżeniu;
E. dostępu do materiałów dowodowych związanych z daną sprawą; 
F. do odmowy składania zeznań;
G. do informacji dotyczącej tego, na ile godzin/dni zostaniesz pozbawiony wolności, zanim 
staniesz przed sądem;
H. do informacji na temat tego, w jaki sposób możesz zakwestionować europejski nakaz 
aresztowania;
I. do informacji na temat maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania 
obowiązującego w Twoim przypadku.
Masz prawo zachować niniejsze pouczenie przez cały okres pozbawienia wolności.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wdrożenie wspólnych norm minimalnych w postępowaniu karnym pozwoli na skuteczniejsze 
realizowanie praw podstawowych obywateli UE oraz pomoże pokonać trudności związane 
z wdrożeniem zasady wzajemnego uznawania w zakresie postępowania karnego, 
spowodowane wzajemnym brakiem zaufania organów sądowych poszczególnych państw.

W następstwie nieudanej próby przyjęcia horyzontalnego instrumentu prawnego dotyczącego 
praw proceduralnych w postępowaniu karnym (wniosek Komisji z 2004 r. dotyczący decyzji 
ramowej) Rada zaproponowała podejście stopniowe i w dniu 30 listopada 2009 r. przyjęła 
harmonogram działań w zakresie praw proceduralnych, w którym wezwała Komisję do 
zgłoszenia serii wniosków ustawodawczych odnoszących się do środków wymienionych 
w harmonogramie. Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie prawa do informacji 
w postępowaniu karnym przedstawiony przez Komisję Europejską w lipcu 2010 r. jest drugim 
punktem na liście środków uwzględnionych w harmonogramie działania w zakresie praw 
proceduralnych. Jego celem jest ustanowienie wspólnych norm minimalnych w zakresie 
prawa do informacji w postępowaniu karnym w całej Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem 
w tym kierunku, związanym z prawem do tłumaczenia pisemnego i ustnego, jest dyrektywa 
przyjęta w dniu 8 października 2010 r.

W świetle przedmiotowego wniosku dyrektywa powinna mieć zastosowanie od momentu, 
gdy właściwe organy państwa członkowskiego uświadomią danej osobie w urzędowym 
zawiadomieniu lub w inny sposób, że jest ona podejrzana lub oskarżona o popełnienie 
przestępstwa, do momentu zakończenia postępowania (w tym ewentualnego postępowania 
odwoławczego). Procedury wdrożenia europejskiego nakazu aresztowania również powinny 
wchodzić w jej zakres, podczas gdy zgodnie z brzmieniem punktu 15 preambuły do wniosku 
przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania do postępowań prowadzonych przez krajowe 
lub europejskie organy administracyjne w związku z naruszeniem przepisów o ochronie 
konkurencji, chyba że sprawa została wniesiona do sądu mającego jurysdykcję w sprawach 
karnych.

Głównym celem przedmiotowego wniosku jest zapewnienie osobom podejrzanym 
i oskarżonym prawa do informacji na temat przysługujących im praw. Informacje te powinny 
być przekazane w sposób prosty i zrozumiały, ustnie lub na piśmie, w języku zrozumiałym 
dla osoby podejrzanej lub oskarżonej. Wprowadzono specjalne przepisy dotyczące dzieci oraz 
osób niedowidzących lub niewidomych, lub osób, które nie umieją czytać. Informacje te 
powinny być zawarte w tzw. pouczeniu o prawach.

W przedmiotowym wniosku określono informacje, jakie powinny zostać przekazane osobom, 
które zostały pozbawione wolności przez właściwe organy państw członkowskich w toku 
postępowania karnego prowadzonego w związku z podejrzeniem popełnienia przez nie 
przestępstwa (np. wskutek zatrzymania przez policję i tymczasowego aresztowania zgodnie 
z postanowieniem sędziego). Jest to jedyny przypadek, w którym informacje na temat praw
proceduralnych musiałyby być dostarczone przez państwa członkowskie na piśmie. 

Oprócz ogólnego prawa do informacji na temat praw proceduralnych przedmiotowy wniosek 
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ma również na celu wprowadzenie dwóch praw szczegółowych: prawa do informacji na temat 
zarzutu oraz prawa dostępu do akt sprawy. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące ostatniego 
wymienionego prawa: zgodnie z przedmiotowym wnioskiem dostęp do określonych 
dokumentów z akt sprawy może zostać wyłączony, jeśli mógłby spowodować powstanie 
poważnego zagrożenia dla życia innej osoby lub poważnie zaszkodzić bezpieczeństwu 
wewnętrznemu państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie.

W celu zapewnienia skutecznej realizacji prawa do informacji przedmiotowy wniosek 
zawiera wymóg dotyczący wdrożenia procedury mającej na celu ocenę, czy osoba podejrzana 
lub oskarżona została odpowiednio poinformowana i czy zastosowano skuteczne środki 
prawne, jeśli dana osoba nie została odpowiednio poinformowana.

Dalsze przepisy dotyczą szkoleń i klauzuli o nieobniżaniu poziomu ochrony.

Do wniosku dołączono dwa załączniki: Załącznik I zawiera orientacyjny model pouczenia 
o prawach, które ma być wręczane osobom podejrzanym lub oskarżonym podczas 
aresztowania, a załącznik II zawiera orientacyjny model pouczenia o prawach, które ma być 
wręczane osobom zatrzymanym na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. 

Z uwagi na to, że są to jedynie „orientacyjne” modele, państwa członkowskie nie muszą 
z nich korzystać. Należy zauważyć, że wymienione dwa załączniki zawierają specyfikacje, 
które przekraczają zakres objęty dyrektywą.
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STANOWISKO SPRAWOZDAWCZYNI

Obywatele UE mają prawo do podróżowania, nauki oraz pracy na terytorium Unii 
Europejskiej. Wolności te są jednak ograniczone przez 27 różnych systemów prawnych 
poszczególnych państw członkowskich. W związku z tym UE zamierza stworzyć jednolitą 
przestrzeń sprawiedliwości, w której obowiązywałyby wspólne przepisy, a państwa 
członkowskie intensywnie by ze sobą współpracowały. Podczas gdy istniejące przepisy 
obowiązujące we wspólnej przestrzeni sprawiedliwości dotyczą głównie ściślejszej 
współpracy pomiędzy organami sądowymi poszczególnych państw członkowskich, 
przedmiotowa dyrektywa dotyczy przede wszystkim obywateli UE i przysługujących im praw 
w przypadkach, gdy toczy się wobec nich postępowanie karne. Jeśli sytuacja taka zachodzi 
w kraju pochodzenia danej osoby lub na terenie innego państwa członkowskiego UE, należy 
zapewnić takiej osobie sprawiedliwy proces, zgodny z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Oznacza to poszanowanie podstawowych praw proceduralnych, 
takich jak prawo do konsultacji z prawnikiem lub do tłumaczenia ustnego lub pisemnego 
w razie potrzeby.

Świadomość własnych praw jest pierwszym krokiem do ich egzekwowania. Jeśli władze 
publiczne nie będą szanować tych praw, może to podważyć uczciwość postępowań karnych 
oraz doprowadzić do pomyłek sądowych. Sprawozdawczyni przyjmuje zatem z dużym 
zadowoleniem wniosek Komisji mający na celu ustanowienie wspólnych norm minimalnych 
w zakresie prawa do informacji w postępowaniu karnym w całej Unii Europejskiej. Jeśli 
zostaną one przyjęte i właściwie wdrożone, będzie to miało pozytywny wpływ na prawa osób 
podejrzanych i oskarżonych, ponieważ umożliwi zapewnienie otrzymywania przez te osoby 
informacji na temat przysługujących im praw.

Niniejsze sprawozdanie zawiera zmiany do wniosku Komisji, które zostały wprowadzone 
w celu zapewnienia tego, by przedmiotowa dyrektywa obejmowała wszystkie przypadki 
ograniczenia wolności osobistej, niezależnie od tego, jak państwa członkowskie zakwalifikują 
postępowanie, na podstawie którego osoba podejrzana została pozbawiona wolności. Nikt nie 
wie z góry, ile czasu osoba podejrzana będzie musiała spędzić w areszcie policyjnym ani jak 
długo będzie pozbawiona wolności. Mimo że nie wszystkie prawa wymienione w pouczeniu 
o prawach będą miały zastosowanie w danym przypadku, osoba podejrzana lub oskarżona ma 
prawo zostać niezwłocznie poinformowana na piśmie o przysługujących jej prawach 
proceduralnych.

Art. 3 przedmiotowej dyrektywy ustanawiający prawa proceduralne należące do minimalnego 
zakresu praw, o których wszyscy podejrzani i oskarżeni w postępowaniu karnym powinni być 
poinformowani na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania, powinien zostać 
rozszerzony o następujące prawa:

– prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego,
– prawo dostępu do akt sprawy,
– prawo do informacji na temat warunków nieodpłatnego dostępu do adwokata,
– prawo do informacji o oskarżeniu,
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– prawo dostępu do materiałów dowodowych związanych z daną sprawą,
– prawo do odmowy składania zeznań.

Pouczenie o prawach powinno dodatkowo zawierać następujące informacje, które powinny 
zostać przekazane osobie zatrzymanej, o której mowa w przedmiotowej dyrektywie:

a) na ile godzin/dni zostanie ona pozbawiona wolności, zanim zostanie postawiona przed 
organem sądowym;
b) w jaki sposób może ona zakwestionować aresztowanie i uzyskać decyzję o ponownym 
rozpatrzeniu jego zasadności;
c) jaki jest maksymalny okres tymczasowego aresztowania obowiązujący w jej przypadku.
Osoba pozbawiona wolności zawsze powinna mieć możliwość zapoznania się z pouczeniem 
o prawach oraz zatrzymania go w swoim posiadaniu przez cały okres pozbawienia wolności.

Ważne jest, aby państwa członkowskie zapewniły udzielenie osobie podejrzanej lub 
oskarżonej o popełnienie przestępstwa wystarczających informacji o zarzutach w celu 
zagwarantowania rzetelności postępowania karnego oraz skutecznego realizowania prawa do 
obrony. Ze względu na różnorodność przepisów proceduralnych oraz różne znaczenia słowa 
„zarzut” w poszczególnych państwach członkowskich wydaje się, że określenie „oskarżenie” 
jest w tym kontekście bardziej odpowiednie. Państwa członkowskie powinny również 
zapewnić otrzymanie przez osobę, przeciwko której toczy się postępowanie karne, 
wystarczającej ilości informacji na temat charakteru i powodu oskarżenia, niezwłocznie po 
uzyskaniu prawa do rozpoczęcia procesu obrony zgodnie z prawem krajowym. Zgodnie z art. 
4 przedmiotowej dyrektywy osoba zatrzymana powinna również, zaraz po tym, jak zostanie
pozbawiona wolności, zostać poinformowana o powodach aresztowania, w tym 
o przestępstwie, o którego popełnienie jest podejrzewana.

Ponadto pojęcie „akta sprawy” występujące w art. 7 wniosku Komisji, które nie jest używane 
przez wszystkie państwa członkowskie, powinno zostać zastąpione wyrażeniem „materiały 
dowodowe związane z daną sprawą”, które ma szerszy zakres. Państwa członkowskie 
zapewniają to, by osoba podejrzana lub oskarżona albo jej adwokat uzyskali pełny dostęp do 
materiałów dowodowych związanych z daną sprawą, które są w posiadaniu właściwych 
organów, najpóźniej po zakończeniu dochodzenia w sprawie przestępstwa. Osoba podejrzana 
lub oskarżona albo jej adwokat mogą żądać wykazu materiałów dowodowych, które są 
w posiadaniu właściwych organów. 

Z uwagi na to, że wprowadzenie różnych modeli pouczeń o prawach dotyczących różnych 
sytuacji mogłoby wprowadzić zamieszanie, powinny one zostać połączone w jeden model 
pouczenia o prawach. Model ten, zawarty w załączniku I do przedmiotowej dyrektywy, 
powinien obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich i zawierać co najmniej 
prawa określone w przedmiotowej dyrektywie. Przedmiotowa dyrektywa zawiera również 
drugi załącznik, stanowiący odrębne pouczenie o prawach dotyczące europejskiego nakazu 
aresztowania, ponieważ nie we wszystkich państwach członkowskich nakaz ten jest 
traktowany jako postępowanie karne. Rozróżnienie to zostało również uwzględnione 
w środku A, co oznacza, że jest ono zgodne z omawianym wcześniej harmonogramem.

Przedmiotowa dyrektywa jest dopiero drugim krokiem w harmonogramie prac w zakresie 
praw proceduralnych i jest traktowana jako część kompleksowego pakietu ustawodawczego, 
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który ma być przedstawiany w kolejnych kilku latach i którego celem jest zapewnienie 
minimalnego zestawu praw proceduralnych w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej. 
W związku z tym sprawozdawczyni byłaby wdzięczna Komisji za przedstawienie modelu 
pouczenia o prawach po zrealizowaniu harmonogramu zgodnie z prawami proceduralnymi, 
które mają być wdrożone w nadchodzących latach.


