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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

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

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

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do obveščenosti v 
kazenskem postopku
(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0392),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0189/2010), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih na predsednika Parlamenta naslovili 
nacionalni parlamenti glede usklajenosti osnutka akta z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

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

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ta direktiva se ne uporablja za 
postopke, ki jih vodijo upravni organi v 
zvezi s kršitvijo nacionalne ali evropske 

črtano

                                               
1

2
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zakonodaje o konkurenci, razen če je bila 
vložena tožba pri sodišču, ki je pristojno 
za kazenske zadeve.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva mora zajemati vse primere omejitve osebne svobode, ne glede na to, kako države 
članice opredeljujejo postopke. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva določa pravila glede pravice 
osumljencev in obtožencev do 
obveščenosti o njihovih pravicah ter 
obtožbi v kazenskem postopku proti njim.

Direktiva določa pravila glede pravice 
osumljencev in obtožencev do 
obveščenosti o njihovih pravicah ter 
obtožbi proti njim.

Or. en

Obrazložitev

„Obtožba“ je boljši in bolj prožen izraz od „obtožbe v kazenskem postopku“, zlasti če 
upoštevamo prenos v zakonodajo držav članic.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je vsaka 
oseba, osumljena ali obtožena storitve 
kaznivega dejanja, v preprostem in 
razumljivem jeziku brez odlašanja
obveščena o svojih procesnih pravicah.

1. Države članice zagotovijo, da je vsaka 
oseba, osumljena ali obtožena storitve 
kaznivega dejanja, nemudoma pisno
obveščena o svojih procesnih pravicah.

Or. en
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Obrazložitev

Osumljenec/obtoženec mora imeti pravico biti nemudoma obveščen o svojih pravicah.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu z odstavkom 1 jo je treba 
obvestiti vsaj o:

2. V skladu z odstavkom 1 jo je treba 
obvestiti vsaj o:

– pravici do tolmačenja in prevajanja,
pravici do dostopa do odvetnika, kadar je 
potrebno brezplačnega,

– pravici do dostopa do odvetnika,

– pogojih za pridobitev brezplačnega 
dostopa do odvetnika,

pravici do obveščenosti o obtožbi in, kadar 
je ustrezno, do dostopa do spisa,

– pravici do obveščenosti o obtožbi,

– pravici do dostopa do dokaznega 
gradiva, povezanega s primerom, 
– pravici do molka.

pravici do tolmačenja in prevajanja,
pravici do začetka postopka pred sodiščem 
brez odlašanja, če je osumljenec ali 
obtoženec prijet.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana struktura je bolj logična. Pravica do tolmačenja in prevajanja mora biti 
navedena prva, saj je že usklajena na ravni EU.

Predlagana struktura je bolj logična.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a

Obvestilo o pravicah
1. Informacije iz člena 3 so podane pisno 
in v obliki obvestila o pravicah.
2. Obvestilo o pravicah je sestavljeno v 
preprostem jeziku in vsebuje vsaj 
elemente, navedene v Prilogi I k tej 
direktivi.
3. Obveščanje, ki se zagotavlja v skladu s 
to direktivo, se opravi v jeziku, ki ga 
osumljenec ali obtoženec razume. Otroka 
ali duševno prizadeto osebo se o obtožbi 
obvesti na način, ki je primeren njegovi 
starosti, ravni zrelosti ter intelektualnim 
in čustvenim zmožnostim.
4. Države članice zagotovijo, da se 
osumljencu ali obtožencu, ki ne govori ali 
razume jezika postopka, zagotovi obvestilo 
o pravicah v jeziku, ki ga razume. Države 
članice zagotovijo, da je na voljo 
mehanizem za obveščanje osumljenca ali 
obtoženca, ki je slaboviden, slep ali ne 
more brati.
5. V izjemnih primerih, kadar obvestilo o 
pravicah ni na voljo v ustreznem jeziku, je 
osumljenec ali obtoženec obveščen o 
svojih pravicah ustno v jeziku, ki ga 
razume. Nato se mu obvestilo o pravicah 
izroči v jeziku, ki ga razume, brez 
nepotrebne zamude.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana struktura je bolj logična. Vključena je bila omemba zdravstvenih ali duševnih 
motenj, da se zajame tudi te primere. Priloga mora biti glede vsebine zavezujoča in mora 
odražati področje uporabe te direktive.
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Pravica do obveščenosti o obtožbah

1. Države članice zagotovijo, da je 
osumljenec ali obtoženec v zadostni meri 
obveščen o obtožbi, da je zajamčena 
poštenost kazenskega postopka in 
učinkovito uveljavljanje njegove pravice 
do obrambe.
2. Države članice zagotovijo, da se osebi, 
ki je obtožena kaznivega dejanja, 
zagotovijo zadostne informacije o naravi 
in vzroku obtožbe, takoj ko ima v skladu z 
nacionalnim pravom pravico sprejeti prve 
ukrepe za svojo obrambo.
3. Države članice zagotovijo, da oseba, ki 
ji je odvzeta prostost, takoj dobi 
informacije o razlogih za pridržanje, 
vključno z informacijami o kaznivem 
dejanju, ki naj bi ga storila, v skladu s 
členom 4 te direktive.
4. Informacije, ki jih mora posredovati, 
zajemajo vsaj:
(a) opis okoliščin, v katerih naj bi se 
zgodilo kaznivo dejanje, vključno s časom, 
krajem in vrsto udeležbe osumljenca ali 
obtoženca v kaznivem dejanju, ter
(b) naravo in pravno klasifikacijo 
kaznivega dejanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana struktura je bolj logična. Beseda „charge“ je bila v angleščini nadomeščena z 
besedo „accusation“. Trenutek, v katerem pravica do informacij o obtožbi začne veljati, mora 
biti trenutek, v katerem ima osumljena/obtožena oseba v skladu z nacionalnim pravom 
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pravico do ukrepov glede obrambe ali ji je odvzeta prostost.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do obveščenosti o pravicah ob 
prijetju v pisni obliki

Pravica do obveščenosti o pravicah v 
primeru odvzema prostosti v pisni obliki

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo je širše.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po prijetju v kazenskem postopku 
pristojni organi države članice osebo brez 
odlašanja obvestijo o njenih procesnih 
pravicah v pisni obliki (obvestilo o 
pravicah). Omogoči se ji, da prebere 
obvestilo o pravicah, ki ga lahko obdrži ves 
čas odvzema prostosti.

1. Po odvzemu prostosti v kazenskem 
postopku organi države članice osebo 
nemudoma obvestijo o njenih procesnih 
pravicah v pisni obliki (obvestilo o 
pravicah). Omogoči se ji, da prebere 
obvestilo o pravicah, ki ga lahko obdrži ves 
čas odvzema prostosti. Ta določba se 
uporablja za vse primere, v katerih 
osebam prostost odvzamejo javni organi.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva se mora uporabljati v vsakem primeru odvzema prostosti, ne glede na to, kako je 
v skladu z nacionalnim pravom postopek opredeljen.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obvestilo o pravicah je sestavljeno v 
preprostem jeziku in vsebuje vsaj 
informacije iz člena 3(2). V Prilogi I k tej 
direktivi je okvirni vzorec takega 
obvestila.

2. Kadar je bila osebi odvzeta prostost, 
obvestilo o pravicah vsebuje vsaj elemente, 
navedene v Prilogi I k tej direktivi, 
vključno z informacijami, zahtevanimi v
členu 2a.

Or. en

Obrazložitev

Priloga mora biti zavezujoča. Druge določbe so bile premaknjene v horizontalno določbo.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Poleg informacij, ki jih dobi v skladu s 
členom 3, se osebo, kateri je bila odvzeta 
prostost, obvesti o naslednjem:
(a) koliko ur/dni ji bo odvzeta prostost, 
preden bo privedena pred sodišče; 
(b) kako izpodbijati prijetje in kako 
pridobiti poročilo o pridržanju;
(c) najdaljšem možnem obdobju pripora 
pred sojenjem, ki se nanaša na njen 
primer.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana struktura je bolj logična.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Osebi, ki ji je odvzeta prostost, se 
omogoči, da prebere obvestilo o pravicah, 
ki ga lahko obdrži ves čas odvzema 
prostosti.

Or. en

Obrazložitev

Osumljena/obtožena oseba mora imeti pravico obdržati izvod obvestila o pravicah, da si 
lahko vzame čas, da razmisli o svojih pravicah in načrtuje obrambno strategijo z 
upoštevanjem zakonsko določenih možnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
osumljencu ali obtožencu, ki ne govori ali 
razume jezika postopka, zagotovi obvestilo 
o pravicah v jeziku, ki ga razume. Države 
članice zagotovijo, da je na voljo 
mehanizem za obveščanje osumljenca ali 
obtoženca, ki je slaboviden ali ne more 
brati. Kadar je osumljenec ali obtoženec 
otrok, se informacije iz obvestila o 
pravicah zagotovijo tudi ustno na način, 
ki je primeren starosti otroka, ravni 
njegove zrelosti in njegovim čustvenim 
sposobnostim.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagana struktura je bolj logična. Te določbe so bile premaknjene v horizontalno določbo.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar obvestilo o pravicah ni na voljo v 
ustreznem jeziku, se osumljenec ali 
obtoženec obvešča o njegovih pravicah 
ustno v jeziku, ki ga razume.
Nato se mu obvestilo o pravicah izroči v 
jeziku, ki ga razume, brez nepotrebne 
zamude.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagana struktura je bolj logična. Te določbe so bile premaknjene v horizontalno določbo.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica zagotovi, da vsakdo, zoper 
kogar teče postopek za izvršitev 
evropskega naloga za prijetje, prejme 
ustrezno obvestilo o pravicah, v katerem so 
opisane pravice navedene osebe, kot jih 
določa Okvirni sklep 2002/584/PNZ.  V
Prilogi II k tej direktivi je okvirni vzorec 
takega obvestila.

Država članica zagotovi, da vsakdo, zoper 
kogar teče postopek za izvršitev 
evropskega naloga za prijetje, prejme 
ustrezno obvestilo o pravicah, v katerem so 
opisane pravice navedene osebe, kot jih 
določa Okvirni sklep 2002/584/PNZ.
Obvestilo o pravicah je sestavljeno v 
preprostem jeziku in vsebuje vsaj 
elemente, navedene v Prilogi II k tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Priloga mora biti glede vsebine zavezujoča in mora odražati področje uporabe te direktive.



PE452.900v02-00 14/25 PR\852634SL.doc

SL

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do dostopa do spisa Pravica do dostopa do dokaznega gradiva, 
povezanega z zadevo

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „dokazno gradivo“ je bolj jasno kot „spis“.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je osumljenec ali obtoženec prijet 
v kateri koli fazi kazenskega postopka, mu
države članice zagotovijo dostop do tistih 
dokumentov v spisu, ki so pomembni za 
ugotavljanje zakonitosti prijetja ali 
odvzema prostosti, oziroma to zagotovijo 
njegovemu odvetniku.

1. Kadar je osumljenec ali obtoženec prijet 
v kateri koli fazi kazenskega postopka, 
države članice zagotovijo, da je dokazno 
gradivo, povezano s primerom, ki ga 
imajo pristojni organi in je pomembno za 
ugotavljanje zakonitosti prijetja ali 
odvzema prostosti, na voljo prijetemu ali
njegovemu odvetniku.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „dokazno gradivo“ je bolj jasno kot „spis“. Vse dokazno gradivo, povezano s 
primerom, mora biti na voljo obdolžencu.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da ima 2. Države članice zagotovijo, da ima 
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obtoženec ali njegov odvetnik dostop do 
spisa, ko je preiskava kaznivega dejanja 
končana. Pristojni sodni organi lahko 
zavrnejo dostop do nekaterih dokumentov 
v spisu, kadar bi lahko ta resno ogrozil 
življenje druge osebe ali resno škodil 
notranji varnosti države članice, v kateri 
poteka postopek. Kadar je v interesu 
pravičnosti, lahko obtoženec ali njegov 
odvetnik zahtevata seznam dokumentov, ki 
jih vsebuje spis.

osumljenec ali obtoženec oziroma njegov 
odvetnik poln dostop do dokaznega 
gradiva, povezanega s primerom, ki ga 
imajo pristojni organi, najkasneje takrat, 
ko je preiskava kaznivega dejanja končana. 
Osumljenec ali obtoženec oziroma njegov 
odvetnik lahko zahtevata popis dokaznega 
gradiva, ki ga imajo pristojni organi.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „dokazno gradivo“ je bolj jasno kot „spis“. Vse dokazno gradivo, povezano s 
primerom, mora biti brez izjeme na voljo obdolžencu.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dostop do spisa se zagotovi pravočasno, 
da lahko osumljenec ali obtoženec pripravi 
svojo obrambo ali izpodbija odločitve v 
predkazenskem postopku. Zagotovi se 
brezplačno.

3. Dostop do dokaznega gradiva, 
povezanega s primerom, ki ga imajo 
pristojni organi, se zagotovi pravočasno, 
da lahko osumljenec ali obtoženec pripravi 
svojo obrambo ali izpodbija odločitve v 
predkazenskem postopku. Zagotovi se 
brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri prejšnjih predlogih sprememb.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice zagotovijo, da, kadar se 
osumljencu ali obtožencu v skladu s to 
direktivo zagotovijo informacije, se to 
dejstvo zabeleži z uporabo postopka 
evidentiranja v skladu s pravom zadevne 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da je bil osumljenec/obtoženec obveščen o svojih pravicah, mora biti zabeleženo.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice predpišejo postopek za 
ugotavljanje, ali je osumljenec ali 
obtoženec prejel vse informacije, ki so zanj 
pomembne, v skladu s členi 3 do 7.

1. Države članice predpišejo postopek za 
ugotavljanje, ali je osumljenec ali 
obtoženec prejel vse informacije, ki so zanj 
pomembne, v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

To določilo bo zajelo celotno direktivo.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da ima 
osumljenec ali obtoženec pravico, da v 
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skladu s postopki, opredeljenimi v 
nacionalnem pravu, izpodbija morebitno 
nespoštovanje ali zavrnitev dolžnosti 
pristojnih organov, da mu zagotovijo 
informacije, ki morajo biti zagotovljene v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je bolj jasna kot člen 8(2) predloga Komisije.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da ima 
osumljenec ali obtoženec na voljo 
učinkovito pravno sredstvo, kadar teh 
informacij ne prejme.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri prejšnjem predlogu spremembe.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Dokazi, zbrani s kršenjem pravic, 
podeljenih s to direktivo, niso sprejemljivi 
v sodnih postopkih.  

Or. en

Obrazložitev

Kadar so kršene pravice osumljenca/obtoženca, morajo zbrani dokazi veljati kot 
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nesprejemljivi.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive 
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Okvirni1 vzorec obvestila o pravicah osumljencev in obtožencev ob prijetju

Ko vam policija odvzame prostost, imate pravico do:
A. obveščenosti o tem, katerega kaznivega dejanja ste osumljeni
pomoči odvetnika
C. tolmača in prevoda dokumentov, če ne razumete jezika
D. informacije, kako dolgo se vam lahko odvzame prostost
Pravico imate, da med odvzemom prostosti obdržite to obvestilo o pravicah.
A. Obveščanje o sumu storitve kaznivega dejanja
– Takoj po odvzemu prostosti imate pravico izvedeti, zakaj ste osumljeni storitve kaznivega 
dejanja, čeprav vas policija ne zasliši.
– Vi ali vaš odvetnik lahko zaprosite za vpogled v dele spisa, ki se nanašajo na vaše prijetje 
in odvzem prostosti, ali za podrobno seznanitev z njihovo vsebino. 
B. Pomoč odvetnika
– Preden vas policija začne zasliševati, imate pravico do pogovora s svojim odvetnikom.
– Če zaprosite za pogovor s svojim odvetnikom, se to ne sme obravnavati, kot da ste kaj 
narobe storili.
– Policija vam mora pomagati, da se z njim povežete.

– Odvetnik ni odvisen od policije in informacij, ki ste mu jih zaupali, ne bo razkril brez vaše 
privolitve.
– Pravico imate, da se z odvetnikom pogovorite na samem na policijski postaji in/ali po 
telefonu.
– Če ne morete plačati odvetnika, vas mora policija obvestiti o brezplačni ali delno 
brezplačni pravni pomoči.
C. Pomoč tolmača
– Če ne govorite ali razumete jezika, bodo za vas poklicali tolmača. Tolmač ni odvisen od 
policije in informacij, ki ste mu jih zaupali, ne bo razkril brez vaše privolitve.
– Za tolmača lahko zaprosite tudi, ko potrebujete pomoč pri pogovoru s svojim odvetnikom.
– Pomoč tolmača je brezplačna.
– Pravico imate do prevoda vsakega sklepa sodnika, ki je podlaga za vaše prijetje ali 
zadržanje v priporu. Zaprosite lahko tudi za prevod drugih bistvenih dokumentov v okviru 

                                               
1 Dopolni se ga z drugimi zadevnimi procesnimi pravicami, ki veljajo v državah članicah.
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preiskave.
D. Kako dolgo se vam lahko odvzame prostost?
– Če vas ne izpustijo, se mora postopek pred sodnikom začeti v *1 urah, odkar vam je bila 
odvzeta prostost.

– Sodnik vas mora nato zaslišati in lahko odloči, da ostanete v priporu ali da se vas izpusti. 
Če sodnik odloči, da ostanete v priporu, imate pravico do prevoda njegovega sklepa.
– Pravico imate, da kadar koli zaprosite za svojo izpustitev. Vaš odvetnik vam lahko svetuje, 
kako ravnati.

Predlog spremembe

Vzorec obvestila o pravicah osumljencev in obtožencev:
Če ste osumljeni ali pridržani, imate pravico do:
A. tolmača in prevoda dokumentov, če ne razumete jezika
B. dostopa do odvetnika 
C. obveščenosti o pogojih za pridobitev brezplačnega dostopa do odvetnika
D. obveščenosti o obtožbi
E. dostopa do dokaznega gradiva, povezanega s primerom 
E. molka.
V primeru odvzema prostosti ima prijeta oseba tudi te pravice:
A. pravico do obveščenosti o tem, koliko ur/dni vam bo odvzeta prostost, preden boste 
privedeni pred sodišče 
B.  pravico do obveščenosti o tem, kako lahko izpodbijate prijetje in kako pridobite ponovni 
pregled pridržanja
C. pravico do obveščenosti o najdaljšem možnem obdobju pripora pred sojenjem, ki se 
nanaša na vaš primer
Pravico imate, da med odvzemom prostosti obdržite to obvestilo o pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Okvirni vzorec obvestila o pravicah oseb, prijetih na podlagi evropskega naloga za prijetje:
Ko vam policija odvzame prostost na podlagi evropskega naloga za prijetje, imate pravico 

                                               
1 (…)
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do:
A. obveščenosti o tem, zakaj vam je bila odvzeta prostost
B. pomoči odvetnika
C. tolmača in prevoda dokumentov, če ne razumete jezika
D. obveščenosti o pravici, da se strinjate s predajo
E. zaslišanja, če se ne strinjate s predajo
F. izpustitve, kadar je potekel zadevni rok
Pravico imate, da med odvzemom prostosti obdržite to obvestilo o pravicah.
A. Pravica do obveščenosti o tem, zakaj vam je odvzeta prostost
– Pravico imate do informacije, zakaj ste iskani v drugi državi.
B. Pomoč odvetnika
– Pravico imate do odvetnika. Policija vam mora pomagati, da se z njim povežete.
– Odvetnik ni odvisen od policije in informacij, ki ste mu jih zaupali, ne bo razkril brez vaše 
privolitve.
– Pravico imate, da se z odvetnikom pogovorite na samem na policijski postaji in/ali po 
telefonu.
– Če ne morete plačati odvetnika, vas mora policija obvestiti o brezplačni pravni pomoči.
C. Pomoč tolmača
– Če ne govorite ali razumete jezika, bodo za vas poklicali tolmača. Tolmač ni odvisen od 
policije in informacij, ki ste mu jih zaupali, ne bo razkril brez vaše privolitve.
– Za tolmača lahko zaprosite tudi, ko potrebujete pomoč pri pogovoru s svojim odvetnikom.
– Pomoč tolmača je brezplačna.
– Pravico imate do prevoda vsakega sklepa sodnika, ki je podlaga za vaše prijetje ali 
zadržanje v priporu. Zaprosite lahko tudi za prevod drugih bistvenih dokumentov v okviru 
preiskave.
D. Vaša pravica do predaje 
– Pravico imate, da se strinjate s predajo v skladu z evropskim nalogom za prijetje. To bi 
moralo pospešiti postopek. 
– Če se strinjate s predajo, bo morda to odločitev pozneje težko spremeniti. Preden se 
odločite, ali se boste strinjali s predajo ali ne, se morate pogovoriti z odvetnikom. 
E. Vaša pravica do zaslišanja 
– Če se ne strinjate, da vas pošljejo v državo, v kateri ste iskani, imate pravico, da pred 
sodnikom pojasnite vaše nestrinjanje.
F. Pravica do izpustitve, kadar je potekel zadevni rok
– Splošno pravilo je, da se morate predati v desetih dneh od pravnomočne sodbe sodišča. Če 
se ne predate v desetih dneh, vas morajo organi praviloma izpustiti. V zvezi s tem pravilom 
obstajajo nekatere izjeme, zato se morate o tem pogovoriti z odvetnikom. 

______________
Dopolni se ga z drugimi zadevnimi procesnimi pravicami, ki veljajo v državah članicah.

Predlog spremembe

Vzorec obvestila o pravicah oseb, prijetih na podlagi evropskega naloga za prijetje:
Ko vam policija odvzame prostost, imate pravico do:
A. tolmača in prevoda dokumentov, če ne razumete jezika
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B. dostopa do odvetnika
C. obveščenosti o pogojih za pridobitev brezplačnega dostopa do odvetnika
D. obveščenosti o obtožbi
E. dostopa do dokaznega gradiva, povezanega s primerom 
F. molka
G. obveščenosti o tem, koliko ur/dni vam bo odvzeta prostost, preden boste privedeni pred 
sodišče
H. obveščenosti o tem, kako lahko izpodbijate evropski nalog za prijetje
I. pravico do obveščenosti o največjem obdobju pridržanja v pričakovanju predaje
Pravico imate, da med odvzemom prostosti obdržite to obvestilo o pravicah.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Zagotavljanje, da so vzpostavljeni skupni minimalni standardi v kazenskem postopku, bi 
omogočilo boljšo zagotovitev temeljnih pravic državljanom EU in pomagalo pri premostitvi 
težav pri izvajanju načela vzajemnega priznavanja v kazenskih zadevah, do katerih pride 
zaradi pomanjkanja zaupanja med pravosodnimi organi.

Po tem, ko horizontalni pravni instrument o procesnih pravicah v kazenskem postopku 
(predlog Komisije iz leta 2004 za okvirni sklep) ni bil sprejet, se je Svet odločil za postopni 
pristop in 30. novembra 2009 sprejel načrt o procesnih pravicah, s katerim je pozval 
Komisijo, naj predloži vrsto zakonodajnih predlogov, ki ustrezajo ukrepom, navedenim v 
načrtu. Predlog Direktive o pravici do obveščanja v kazenskih zadevah, ki ga je Evropska 
komisija predstavila julija 2010, predstavlja drugi korak s seznama ukrepov, vsebovanih v 
načrtu o procesnih pravicah. Cilj direktive je vzpostavitev skupnih minimalnih standardov 
glede pravice do obveščenosti v kazenskem postopku v celotni Evropski uniji. Prvi ukrep je 
Direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja, sprejeta 8. oktobra 2010.

Direktiva naj bi se glede na predlog uporabljala od trenutka, ko pristojni organi države članice 
z uradnim obvestilom ali na drug način osebo seznanijo, da je osumljena ali obtožena storitve 
kaznivega dejanja, do zaključka postopka (vključno z morebitnimi pravnimi sredstvi). V 
področje uporabe naj bi spadali tudi postopki v zvezi z evropskim nalogom za prijetje, 
medtem ko se glede na uvodno izjavo 15 direktiva naj ne bi uporabljala za postopke, ki jih 
vodijo upravni organi v zvezi s kršitvijo nacionalne ali evropske zakonodaje o konkurenci, 
razen če je bila vložena tožba pri sodišču, ki je pristojno za kazenske zadeve.

Glavni namen tega predloga je potrditi, da imajo osumljenci in obtoženci pravico do 
obveščenosti o svojih pravicah. Takšne informacije je treba zagotoviti v preprostem in 
razumljivem jeziku, ustno ali v pisni obliki, v jeziku, ki ga osumljenec ali obtoženec razume.  
Posebne doloćbe se nanašajo na otroke ter slabovidne ali slepe osebe oziroma osebe, ki ne 
morejo brati. Informacije naj bi bile vsebovane v tako imenovanem „obvestilu o pravicah“.

Glede na ta predlog je treba zagotoviti posebne informacije v primerih, ko pristojni organi 
držav članic osebam odvzamejo prostost v kazenskem postopku zaradi suma, da so storili 
kaznivo dejanje (npr. prijetje s strani policije in pripor na podlagi sklepa sodnika o priporu).
Samo v tem primeru bi morale države članice zagotoviti informacije o procesnih pravicah v 
pisni obliki.

Skupaj s splošno pravico do obveščenosti o procesnih pravicah je cilj predloga dodatna 
opredelitev dveh posebnih pravic: pravice do obveščenosti o obtožbi in pravice do dostopa do 
spisa. Vendar pa je slednja omejena, saj predlog pravi, da se lahko dostop do nekaterih 
dokumentov v spisu prepove, kadar bi lahko ta resno ogrozil življenje druge osebe ali resno 
škodil notranji varnosti države članice, v kateri poteka postopek.

Da se zagotovi, da se pravica do obveščenosti učinkotivo zagotovi, predlog zagotavlja 
vzpostavitev postopka za ocenjevanje, ali je osumljenec ali obtoženec dobil informacije, ter 
učinkovitega sredstva v primeru, da jih ni.



PR\852634SL.doc 23/25 PE452.900v02-00

SL

Nadaljnje določbe se nanašajo na usposabljanje in protiregresijsko klavzulo.

V predlog sta vključeni dve prilogi: Priloga I vsebuje okvirni vzorec obvestila o pravicah, ki 
ga osumljenec ali obtoženec dobi ob prijetju, Priloga II pa vsebuje okvirni vzorec obvestila o 
pravicah, ki ga dobi oseba, prijeta na podlagi evropskega naloga za prijetje.

Ker sta vzorca „okvirna“, se lahko države članice odločijo, da jih ne bodo uporabljale.
Povedati je treba, da prilogi vsebujeta podrobnosti, ki so mnogo širše kot tisto, kar podeljuje 
predlog.
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STALIŠČE POROČEVALKE

Državljani EU so upravičeni do potovanja, študija in dela na ozemlju Evropske unije. Vendar 
te svoboščine omejuje 27 različnih pravnih sistemov držav članic. Cilj EU je zato ustanoviti 
enotno območje pravice s skupnimi pravili in izčrpnim sodelovanjem. Medtem ko se obstoječi 
zakonodajni okvir na področju pravice osredotoča predvsem na izboljšano sodelovanje med 
pravosodnimi organi držav članic, se ta direktiva posveča državljanom EU in pravicam, ki jih 
imajo v primeru, ko so udeleženi v kazenskem postopku. Če do tega pride v domači državi 
neke osebe ali v drugi državi članici EU, mora biti zagotovljeno pošteno sojenje v skladu s 
sodno prakso EKČP. To predvideva spoštovanje temeljnih procesnih pravic, kot sta 
posvetovanje z odvetnikom ter tolmačenje in prevod, če je to potrebno. 

Zavedati se svojih pravic je prvi korak na poti k njihovemu upoštevanju. Če javni organi ne 
bodo spoštovali teh pravic, bo to ogrozilo poštenost kazenskih postopkov, kar lahko vodi do 
nepravičnih sodb. Vaša poročevalka zato pozdravlja predlog Komisije, katerega namen je 
določiti skupne minimalne standarde glede pravice do obveščenosti v kazenskem postopku v 
Evropski uniji. Če bo sprejet in pravilno izveden, bo izboljšal pravice osumljencev in 
obtožencev z zagotavljanjem, da dobijo informacije o svojih pravicah.

To poročilo spreminja predlog Komisije, da se zagotovi, da bo direktiva zajemala vse primere 
omejitve osebne svobode, ne glede na to, kako države članice opredeljujejo postopke, zaradi 
katerih je bila osumljencu odvzeta prostost. Nemogoče je vnaprej vedeti, kako dolgo bo 
policija osumljenca zadržala v priporu ali kako dolgo bo osebi odvzeta prostost. Medtem ko 
se različne pravice, navedene v obvestilu o pravicah, morda ne uporabljajo vedno, je 
osumljenec ali obtoženec kljub temu upravičen do tega, da se ga nemudoma pisno obvesti o 
njegovih procesnih pravicah.

Člen 3 direktive, ki določa procesne pravice, o katerih morajo biti vsi osumljenci in obtoženci 
v kazenskem postopku vsaj obveščeni, mora vključevati tudi naslednje pravice:

– pravico do tolmačenja in prevajanja,
– pravico do dostopa do odvetnika,
– pogoje za pridobitev brezplačnega dostopa do odvetnika,
– pravico do obveščenosti o obtožbi,
– pravico do dostopa do dokaznega gradiva, povezanega s primerom,
– pravico do molka.

Obvestilo o pravicah mora zraven tega vsebovati naslednje informacije za prijete osebe, 
navedene v tej direktivi:

a) koliko ur/dni bo osebi odvzeta prostost, preden bo privedena pred sodišče; 
b) kako lahko oseba izpodbija prijetje in kako pridobi poročilo o pridržanju;
c) največji rok predkazenskega pridržanja, ki se nanaša na njen primer.
Osebi se mora omogočiti, da prebere obvestilo o pravicah, ki ga lahko obdrži ves čas odvzema 
prostosti.
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Pomembno je, da države članice zagotovijo, da je osumljenec ali obtoženec v zadostni meri 
obveščen o obtožbi, da je zajamčena poštenost kazenskega postopka in učinkovito 
uveljavljanje njegove pravice do obrambe. Ob upoštevanju različnih procesnih pravil in 
pomenov besede „charge“ v državah članicah, je v angleščini primernejša uporaba besede 
„accusation“. Države članice morajo tudi zagotoviti, da se osebi, za katero je podana kazenska 
obtožba, zagotovijo zadostne informacije o naravi in vzroku obtožbe, takoj ko ima v skladu z 
nacionalnim pravom pravico do obrambe. Prijeta oseba mora takoj, ko ji je odvzeta prostost, 
dobiti informacije o razlogih za prijetje, vključno z informacijami o kaznivem dejanju, ki naj 
bi ga storila, v skladu s členom 4 te direktive.

Zraven tega bi se lahko koncept spisa, ki ga ne priznavajo vse države članice, iz člena 7 
predloga Komisije bolje opisalo z izrazom „dokazno gradivo, povezano s primerom“, kar 
razširi področje uporabe izraza. Države članice morajo vedno zagotoviti, da ima osumljenec 
ali obtoženec oziroma njegov odvetnik poln dostop do dokaznega gradiva, povezanega s 
primerom, ki ga imajo pristojni organi, najkasneje takrat, ko je preiskava kaznivega dejanja 
končana. Osumljenec ali obtoženec oziroma njegov odvetnik lahko zahtevata seznam gradiva, 
ki ga imajo pristojni organi. 

Ker bi lahko uporaba različnih obvestil o pravicah za različne situacije povzročila zmedo, 
morajo biti vse pravice navedene v vzorcu obvestila o pravicah. Ta vzorec iz Priloge I k tej 
direktivi mora biti obvezen za države članice in vsebovati vsaj pravice, določene v tej 
direktivi. Ta direktiva vsebuje drugo prilogo z ločenim obvestilom o pravicah glede 
evropskega naloga za prijetje, saj izvršitev tega naloga ne velja za kazenski postopek v vseh 
državah članicah. To razlikovanje je bilo vpeljano tudi v ukrepu A in je zato skladno z 
načrtom.

Ta direktiva je komaj drugi korak v vrsti ukrepov v načrtu za krepitev procesnih pravic in se 
razume kot del celovitega svežnja zakonodaje, ki ga bo Komisija predstavila v naslednjih 
nekaj letih in bo zagotovil minimalen nabor procesnih pravic v kazenskem postopku v 
Evropski uniji. Zato bi bilo zelo dobrodošlo, če bi lahko Komisija ob koncu načrta zagotovila 
vzorec obvestila o pravicah v skladu s procesnimi pravicami, ki bodo sprejete v naslednjih 
letih.


