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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

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

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

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

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

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information i 
brottmål
(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0392),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0189/2010),

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

– med beaktande av de motiverade yttrandena från nationella parlament till talmannen om 
huruvida förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1

2
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det omfattar dock inte förfaranden 
som genomförs av administrativa 
myndigheter i samband med brott mot 
konkurrenslagstiftningen, på nationell 
nivå eller på EU-nivå, med undantag för 
de fall då talan väcks i en domstol som är 
behörig att handlägga brottmål.

utgår

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör omfatta alla fall av begränsning av den personliga friheten, oavsett hur 
medlemsstaterna betecknar förfarandena. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv har till syfte att fastställa 
bestämmelser om misstänkta eller 
anklagade personers rätt till information 
om de rättigheter de har och om den 
anklagelse om brott som riktas mot dem.

Detta direktiv har till syfte att fastställa 
bestämmelser om misstänkta eller 
anklagade personers rätt till information 
om de rättigheter de har och om den 
anklagelse som riktas mot dem.

Or. en

Motivering

Denna lydelse förefaller bättre och mer flexibel med tanke på medlemsstaternas införlivande.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
personer som är misstänkta eller anklagade 
för att ha begått ett brott utan dröjsmål
underrättas om sina processuella rättigheter 
på ett tydligt och begripligt språk.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
personer som är misstänkta eller anklagade 
för att ha begått ett brott omedelbart och 
skriftligen underrättas om sina 
processuella rättigheter.

Or. en

Motivering

Den misstänkte/anklagade bör garanteras rätten att underrättas om sina rättigheter så snart
som möjligt.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
minst omfatta

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
minst omfatta

– rätten till tolkning och översättning,
– rätten till advokat, vid behov 
kostnadsfritt,

– rätten till advokat,

– förutsättningar för att kunna få tillgång 
till advokat kostnadsfritt,

– rätt att bli underrättad om anklagelsen 
och, i tillämpliga fall, att få tillgång till 
ärendeakten,

– rätt att bli underrättad om anklagelsen,

– rätt att få tillgång till bevismaterial som 
rör målet,
– rätten att tiga.

– rätten till tolkning och översättning,
– rätten för misstänkta eller anklagade 
personer att utan dröjsmål ställas inför 
domare om de frihetsberövas.
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Or. en

Motivering

Den föreslagna strukturen verkar mer logisk. Rätten till tolkning och översättning bör 
nämnas först, eftersom den redan här harmoniserad på EU-nivå.

Den föreslagna strukturen verkar mer logisk.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Rättighetsinformation

1. Den information som avses i artikel 3 
ska vara skriftlig och kallas 
rättighetsinformation.
2. Rättighetsinformationen ska vara 
avfattad på ett tydligt språk och innehålla 
minst de delar som anges i bilaga I till 
detta direktiv.
3. Den information som ska lämnas enligt 
detta direktiv ska vara avfattad på ett 
språk som den misstänkta eller anklagade 
personen förstår. Om det rör sig om ett 
barn eller en person med psykiskt 
funktionshinder ska informationen om 
anklagelsen lämnas på ett sätt som är 
lämpligt med tanke på dennes ålder, 
mognad samt intellektuella och 
emotionella förmåga.
4. Medlemsstaterna ska se till att 
misstänkta eller anklagade personer som 
inte talar eller förstår rättegångsspråket 
erhåller rättighetsinformationen på ett 
språk de förstår. Medlemsstaterna ska se 
till att det finns en mekanism för att 
lämna information till misstänkta eller 
anklagade personer som har nedsatt syn 
eller är blinda eller inte kan läsa. 
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5. Om rättighetsinformationen inte finns 
tillgänglig på lämpligt språk ska de 
misstänkta eller anklagade personerna i 
undantagsfall underrättas om sina 
rättigheter muntligen på ett språk som de 
förstår. De ska därefter utan onödigt 
dröjsmål förses med 
rättighetsinformationen på ett språk de 
förstår.

Or. en

Motivering

Den föreslagna strukturen verkar mer logisk. För att täcka även denna typ av fall har en 
hänvisning till hälsa eller psykiskt funktionshinder införts. Bilagan bör vara bindande till sitt 
innehåll och återspegla detta direktivs räckvidd.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Rätten att bli informerad om 

anklagelserna
1. Medlemsstaterna ska se till att 
misstänkta eller anklagade personer 
erhåller information om anklagelsen som 
är tillräcklig för att garantera ett rättvist 
förfarande och för att de effektivt ska 
kunna utöva sin rätt till försvar.
2. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som anklagas för brott erhåller tillräcklig 
information om innebörden av och 
grunden för anklagelsen, så snart som de 
enligt nationell lagstiftning har rätt att 
inleda sitt försvar.
3. Medlemsstaterna ska se till att personer 
som frihetsberövas direkt får information 
om skälen till kvarhållandet, inbegripet 
information om det brott som de 
misstänks ha begått, i enlighet med 
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artikel 4 i detta direktiv.
Den information som ska lämnas ska 
omfatta minst följande:
a) En beskrivning av de omständigheter 
under vilka brottet påstås ha begåtts, 
inbegripet tidpunkt och plats samt den 
misstänkta eller anklagade personens 
delaktighet i brottet.
b) Brottets art och brottsrubriceringen. 

Or. en

Motivering

Den föreslagna strukturen verkar mer logisk. Denna lydelse förefaller bättre och mer flexibel 
med tanke på medlemsstaternas införlivande. Den tidpunkt då rätten till information om 
anklagelsen börja gälla bör vara den tidpunkt då den misstänkte/anklagade enligt nationell 
lagstiftning har rätt att vidta försvarsåtgärder eller blir frihetsberövad.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten till skriftlig information om 
rättigheter i samband med frihetsberövande

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När misstänkta eller anklagade personer
frihetsberövas av en medlemsstats 
behöriga myndigheter i samband med ett 

1. När misstänkta eller anklagade personer 
frihetsberövas av en medlemsstats 
myndigheter i samband med ett 
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straffrättsligt förfarande ska de utan 
dröjsmål skriftligen underrättas om sina 
processuella rättigheter (genom en s.k. 
rättighetsinformation). Den berörda 
personen ska ges tillfälle att läsa 
rättighetsinformationen samt ha rätt att 
behålla den under hela frihetsberövandet.

straffrättsligt förfarande ska de omedelbart
skriftligen underrättas om sina processuella 
rättigheter (genom en s.k. 
rättighetsinformation). Den berörda 
personen ska ges tillfälle att läsa 
rättighetsinformationen samt ha rätt att 
behålla den under hela frihetsberövandet. 
Denna bestämmelse ska gälla alla fall där 
personer frihetsberövas av myndigheter.

Or. en

Motivering
Detta direktiv bör tillämpas vid alla fall av frihetsberövande, oavsett hur förfarandet 
betecknas i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rättighetsinformationen ska vara 
avfattad på ett tydligt språk och innehålla 
minst den information som anges i 
artikel 3.2. En förlaga till en sådan 
rättighetsinformation är bifogad i bilaga I 
till detta direktiv.

2. Där en person har blivit frihetsberövad 
ska rättighetsinformationen innehålla minst 
de delar som anges i bilaga I till detta 
direktiv, med tillägg av den information 
som krävs enligt punkt 2a.

Or. en

Motivering

Bilagan bör vara bindande. De andra bestämmelserna har flyttats till en övergripande 
bestämmelse.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I tillägg till den information som ska 
lämnas enligt artikel 3 ska den 
frihetsberövade personen underrättas om 
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följande:
a) Hur många timmar/dagar personen får 
hållas frihetsberövad innan han eller hon 
ställs inför en rättslig myndighet. 
b) Hur gripandet kan överklagas och hur 
en prövning av kvarhållandet kan 
utverkas.
c) Hur länge personen längst får hållas 
frihetsberövad i avvaktan på rättegång i 
det aktuella fallet.

Or. en

Motivering

Den föreslagna strukturen verkar mer logisk.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den frihetsberövade personen ska ges 
tillfälle att läsa rättighetsinformationen 
och ha rätt att behålla den under hela 
frihetsberövandet.

Or. en

Motivering

Den misstänkte/anklagade bör ha rätt att behålla en kopia av rättighetsinformation för att få 
tid på sig att tänka över sina rättigheter och planera en försvarsstrategi med hänsyn till de 
möjligheter som lagen erbjuder.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
misstänkta eller anklagade personer som 

utgår
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inte talar eller förstår det språk som 
ärendet behandlas på erhåller en 
rättighetsinformation på ett språk de 
förstår. Medlemsstaterna ska se till att det 
införs en mekanism som gör det möjligt 
att lämna information till misstänkta eller 
anklagade personer som har nedsatt syn 
eller är blinda eller som inte kan läsa. Om 
den misstänkta eller åklagade personen är 
ett barn ska informationen i 
rättighetsinformationen även lämnas 
muntligen på ett sätt som är anpassat till 
barnets ålder, mognad och intellektuella 
och emotionella förmåga.

Or. en

Motivering

Den föreslagna strukturen verkar mer logisk. Dessa bestämmelser har flyttats till en 
övergripande bestämmelse.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om rättighetsinformationen inte finns 
tillgänglig på rätt språk ska den 
misstänkta eller anklagade personen 
underrättas om sina rättigheter muntligen 
på ett språk som han eller hon förstår.
Den misstänkta eller anklagade personen 
ska därefter så snart som möjligt förses 
med en rättighetsinformation på ett språk 
han eller hon förstår.

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna strukturen verkar mer logisk. Dessa bestämmelser har flyttats till en 
övergripande bestämmelse.



PE452.900v02-00 14/26 PR\852634SV.doc

SV

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att varje person 
som omfattas av ett förfarande för 
verkställighet av en europeisk 
arresteringsorder erhåller en för detta 
ändamål relevant rättighetsinformation som 
anger de rättigheter den berörda personen 
har i enlighet med 
rambeslut 2002/584/RIF. En förlaga till en 
sådan rättighetsinformation är bifogad i 
bilaga II till detta direktiv.

Medlemsstaterna ska se till att varje person 
som omfattas av ett förfarande för 
verkställighet av en europeisk 
arresteringsorder erhåller en för detta 
ändamål relevant rättighetsinformation som 
anger de rättigheter den berörda personen 
har i enlighet med 
rambeslut 2002/584/RIF.
Rättighetsinformationen ska vara avfattad 
på ett tydligt språk och innehålla minst de 
delar som anges i bilaga II till detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Bilagan bör vara bindande till sitt innehåll och återspegla detta direktivs räckvidd.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten att få tillgång till ärendeakten Rätten att få tillgång till det bevismaterial 
som rör målet

Or. en

Motivering

Det förefaller tydligare att hänvisa till bevismaterial än till ärendeakt.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en misstänkt eller åtalad person 
frihetsberövas under något skede av ett 
straffrättsligt förfarande ska 
medlemsstaterna se till att hans eller 
hennes advokat ges tillgång till de 
handlingar i ärendeakten som är
relevanta för att man ska kunna avgöra om 
åtgärden är laglig.

1. När en misstänkt eller åtalad person 
grips under något skede av ett straffrättsligt 
förfarande ska medlemsstaterna se till att 
bevismaterial i målet som de behöriga 
myndigheterna har i sin besittning och 
som är relevant för att man ska kunna 
avgöra om åtgärden är görs tillängligt för 
den gripna personen eller dennes advokat.

Or. en

Motivering

Det förefaller tydligare att hänvisa till bevismaterial än till ärendeakt. Allt bevismaterial i 
målet bör göras tillgängligt för den svarande.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
anklagad person eller dennes advokat ges 
tillgång till ärendeakten när de 
rättegångsförberedande förfarandena 
avslutats. En behörig rättslig myndighet 
kan vägra ge tillgång till vissa handlingar 
i ärendeakten om tillgången till dessa 
handlingar skulle innebära en allvarlig 
risk mot någon annan persons liv eller 
utgöra ett hot mot den inre säkerheten i 
den medlemsstat där förfarandet äger 
rum. Om det ligger i rättskipningens 
intresse får den anklagade eller dennes 
advokat begära en sammanställning över 
de handlingar som ingår i ärendeakten.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
misstänkt eller anklagad person eller 
dennes advokat ges fullständig tillgång till 
det bevismaterial i målet som de behöriga 
myndigheterna har i sin besittning, senast
när de rättegångsförberedande förfarandena 
avslutats. Den misstänkta eller anklagade 
personen eller dennes advokat får begära 
en översikt över det bevismaterial som de 
behöriga myndigheterna har i sin 
besittning.

Or. en
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Motivering

Det förefaller tydligare att hänvisa till bevismaterial än till ärendeakt. Allt bevismaterial i 
målet, utan undantag, bör göras tillgängligt för den svarande.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillgång till ärendeakten ska ges i 
tillräckligt god tid för att den misstänkta 
eller anklagade personen ska ha möjlighet 
att förbereda sitt försvar och överklaga 
beslut före rättegången. Tillgång till 
ärendeakten ska vara kostnadsfri.

3. Tillgång till det bevismaterial i målet 
som de behöriga myndigheterna har i sin 
besittning ska ges i tillräckligt god tid för 
att den misstänkta eller anklagade personen 
ska ha möjlighet att förbereda sitt försvar 
och överklaga beslut före rättegången. 
Tillgången ska vara kostnadsfri.

Or. en

Motivering

Samma som för föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. När information lämnas till den 
misstänkta eller anklagade personen i 
enlighet med detta direktiv ska 
medlemsstaterna se till att detta antecknas 
genom det förfarande som gäller enligt 
den berörda medlemsstatens lagstiftning.

Or. en

Motivering

Det bör antecknas att den misstänkte/anklagade har underrättats om sina rättigheter.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
förfaranden för att kontrollera att 
misstänkta eller anklagade personer 
verkligen erhållit all information de är 
berättigade till i enlighet med artiklarna 3–
7.

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
förfaranden för att kontrollera att 
misstänkta eller anklagade personer 
verkligen erhållit all information de är 
berättigade till i enlighet med detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör omfatta hela direktivet.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att en 
misstänkt eller anklagad person har rätt 
att, i enlighet med förfaranden i nationell 
lagstiftning, anföra besvär om de 
behöriga myndigheterna skulle underlåta 
eller vägra att lämna den information som 
ska lämnas enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse förefaller tydligare än artikel 8.2 i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
misstänkta eller anklagade personer har 
tillgång till effektiva rättsmedel som de 
kan använda i de fall de inte har mottagit 
den information de är berättigade till.

utgår

Or. en

Motivering

Samma som för föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bevis som upptagits i strid med de 
rättigheter som detta direktiv ger ska inte 
vara tillåtligt i domstolsförfaranden.  

Or. en

Motivering

Om den misstänkta/anklagade personens rättigheter har kränkts bör eventuella bevis som 
samlats in anses som icke tillåtliga.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Bilaga I

Kommissionens förslag

Förlaga1 till den rättighetsinformation som ska lämnas till misstänkta eller anklagade 
personer vid frihetsberövandet
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Om du grips av polisen har du följande rättigheter:
A. Du har rätt att få veta vilket brott du misstänks ha begått.
B. Du har rätt till en advokat.
C. Du har rätt till en tolk och till översättning av handlingar om du inte förstår språket.
D. Du har rätt att få veta hur länge du kan kvarhållas.
Du har rätt att behålla denna rättighetsinformation under hela den tid du är 
frihetsberövad.
A. Rätt till information om vad misstanken gäller
– Du har rätt att få veta varför du misstänks ha begått ett brott direkt efter det att du 
frihetsberövats, även om polisen inte förhör dig.
– Du eller din advokat kan begära att få se delar av den ärendeakt som rör ditt gripande 
och frihetsberövande eller att få detaljerad information om innehållet i den. 
B. Rätt till advokat
– Du har rätt att få tala med en advokat innan du blir förhörd av polisen.
– Att du begär att få tala med en advokat betyder inte att du har gjort något fel.
– Polisen måste hjälpa dig att få kontakt med en advokat.
– Advokaten är oberoende i förhållande till polisen och kommer inte att avslöja den 
information du ger honom eller henne utan ditt medgivande.
– Du har rätt att tala med din advokat privat, både på polisstationen och på telefon.
– Om du inte har råd med en advokat måste polisen ge dig information om kostnadsfri eller 
delvis kostnadsfri rättshjälp.
C. Rätt till tolk
– Om du inte talar eller förstår språket kommer du att få hjälp av en tolk. Tolken är 
oberoende i förhållande till polisen och kommer inte att avslöja den information du ger 
honom eller henne utan ditt medgivande.
– Du kan även begära att få tolkhjälp för att tala med din advokat.
– Tolkhjälp är kostnadsfri.
– Du har rätt att få alla order från en domare om frihetsberövande och om fortsatt 
frihetsberövande som rör dig översatta. Du kan även begära att få andra viktiga handlingar 
i det rättegångsförberedande förfarandet översatta.
D. Hur länge kan du kvarhållas?
– Om du inte friges måste du ställas inför en domare inom *2 timmar efter det att du 
frihetsberövades.
– Domaren ska höra dig för att avgöra om du ska vara frihetsberövad eller friges. Du har 
rätt att få en översättning av domarens avgörande om det beslutas att du ska vara fortsatt 
frihetsberövad.
– Du har rätt att när som helst begära att bli frigiven. Din advokat kan ge dig råd om hur 



PE452.900v02-00 20/26 PR\852634SV.doc

SV

du ska gå till väga.
_________________
1 Ska kompletteras med information om de processuella rättigheter som är tillämpliga i den 
berörda medlemsstaten.
2 (…)

Ändringsförslag

Förlaga till den rättighetsinformation som ska lämnas till misstänkta eller anklagade 
personer:
Om du blir misstänkt eller grips har du följande rättigheter:
A. Du har rätt till en tolk och till översättning av dokument om du inte förstår språket.
B. Du har rätt till en advokat. 
C. Du har rätt att få information om villkoren för att få tillgång till advokat kostnadsfritt.
D. Du har rätt att få information om anklagelsen.
E. Du har rätt att få tillgång till bevismaterial som rör målet. 
E. Du har rätt att tiga.
Vid frihetsberövande ska följande tilläggsrättigheter gälla den gripna personen:
A. Du har rätt att få veta hur många timmar/dagar du får hållas frihetsberövad innan du 
ställs inför en rättslig myndighet. 
B. Du har rätt att få veta hur du kan överklaga gripandet och hur du kan få kvarhållandet 
av dig prövat.
C. Du har rätt att få veta hur länge du som längst kan hållas frihetsberövad i väntan på 
rättegång.
Du har rätt att behålla denna rättighetsinformation under hela den tid du är 
frihetsberövad.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag
Förlaga1 till den rättighetsinformation som ska lämnas till misstänkta eller anklagade 
personer som grips på grundval av en europeisk arresteringsorder:
Om du grips av polisen på grundval av en europeisk arresteringsorder har du följande 



PR\852634SV.doc 21/26 PE452.900v02-00

SV

rättigheter:
A. Du har rätt att få veta varför du har frihetsberövats.
B. Du har rätt till en advokat.
C. Du har rätt till en tolk och till översättning av handlingar om du inte förstår språket.
D. Du har rätt att bli informerad om din rätt till att samtycka till att bli överlämnad
E. Du har rätt att bli hörd om du inte samtycker till att överlämnas.
F. Du har rätt att bli frigiven så snart den relevanta tidsfristen löpt ut.
Du har rätt att behålla denna rättighetsinformation under hela den tid du är 
frihetsberövad.
A. Du har rätt att få veta varför du har frihetsberövats
– Du har rätt att få veta varför du är eftersökt i ett annat land.
B. Rätt till advokat
– Du har rätt till en advokat. Polisen måste hjälpa dig att få kontakt med en advokat.
– Advokaten är oberoende i förhållande till polisen och kommer inte att avslöja den 
information du ger honom eller henne utan ditt medgivande.
– Du har rätt att tala med din advokat privat, både på polisstationen och på telefon.
– Om du inte har råd med en advokat måste polisen ge dig information om kostnadsfri 
rättshjälp.
C. Rätt till tolk
– Om du inte talar eller förstår språket kommer du att få hjälp av en tolk. Tolken är 
oberoende i förhållande till polisen och kommer inte att avslöja den information du ger 
honom eller henne utan ditt medgivande.
– Du kan även begära att få tolkhjälp för att tala med din advokat.
– Tolkhjälp är kostnadsfri.
– Du har rätt att få alla order från en domare om frihetsberövande och om fortsatt 
frihetsberövande som rör dig översatta. Du kan även begära att få andra viktiga handlingar 
i det rättegångsförberedande förfarandet översatta.
D. Rätt att samtycka till att bli överlämnad 
– Du har rätt att samtycka till att bli överlämnad enligt en europeisk arresteringsorder. Ett 
sådant beslut brukar vanligen påskynda förfarandet. 
– Om du samtycker till att bli överlämnad kan det vara svårt att ändra på detta beslut vid ett 
senare tillfälle. Du bör tala med en advokat innan du fattar ett beslut om att samtycka till 
ett överlämnande. 
E. Rätt att bli hörd 
– Om du inte samtycker till att överlämnas till den medlemsstat där du är eftersökt har du 
rätt att ställas inför en domare för att förklara varför du inte samtycker.
F. Rätten att bli frigiven så snart den relevanta tidsfristen löpt ut
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– Den allmänna regeln är att du ska överlämnas inom tio dagar efter det att en domstol 
avgivit ett slutgiltigt avgörande om att du ska överlämnas. Om du inte har överlämnats 
inom tio dagar måste myndigheterna normalt sett frige dig. Det finns dock vissa undantag 
från denna regel så det är bäst att du talar med din advokat om detta. 
______________
1 Ska kompletteras med information om de processuella rättigheter som är tillämpliga i den 
berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag

Förlaga till den rättighetsinformation som ska lämnas till personer som grips på grundval 
av en europeisk arresteringsorder
Om du grips av polisen har du följande rättigheter:
A. Du har rätt till en tolk och till översättning av dokument om du inte förstår språket.
B. Du har rätt till en advokat.
C. Du har rätt att få information om villkoren för att få tillgång till advokat kostnadsfritt.
D. Du har rätt att få information om anklagelsen.
E. Du har rätt att få tillgång till bevismaterial som rör målet. 
F. Du har rätt att tiga.
G. Du har rätt att få veta hur många timmar/dagar du får hållas frihetsberövad innan du 
ställs inför domstol.
H. Du har rätt att få veta hur du kan överklaga den europeiska arresteringsordern.
I. Du har rätt att få veta hur länge du som längst kan kvarhållas innan du överlämnas.
Du har rätt att behålla denna rättighetsinformation under hela den tid du är 
frihetsberövad.

Or. en
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MOTIVERING

Att säkerställa gemensamma miniminormer i straffrättsliga förfaranden skulle både garantera 
EU-medborgarnas grundläggande rättigheter bättre och bidra till att övervinna de svårigheter 
man stött på i genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor 
på grund av bristande förtroende de rättsliga myndigheterna emellan.

Efter att ha misslyckats med att anta ett övergripande rättsligt instrument om processuella 
rättigheter i straffrättsliga förfaranden (kommissionen förslag från 2004 om ett rambeslut) 
bestämde rådet sig för att gå stegvis tillväga och antog den 30 november 2009 en färdplan för
processuella rättigheter där kommissionen uppmanas att lägga fram en rad lagstiftningsförslag 
som motsvarar de åtgärder som förtecknas i färdplanen. Förslaget till ett direktiv om rätten till 
information i brottmål, som kommissionen lade fram i juli 2010, är det andra steget i den rad 
åtgärder som anges i färdplanen för processuella rättigheter. Syftet är att inrätta gemensamma 
miniminormer när det gäller rätten till information i brottmål i hela EU. Det första steget, 
som rör rätten till tolkning och översättning, utgörs av ett direktiv som antogs den 
8 oktober 2010.

Mot bakgrund av förslaget bör direktivet vara tillämpligt från den tidpunkt då en person 
underrättas av en medlemsstats behöriga myndigheter, genom ett officiellt meddelande eller 
på annat sätt, om att han eller hon är misstänkt eller anklagad för att ha begått ett brott fram 
till dess att till dess att förfarandena har avslutats (inbegripet ett eventuellt 
överklagandeförfarande). Förfaranden där den europeiska arresteringsordern tillämpas bör 
också omfattas, medan direktivet i enlighet med skäl 15 i förslaget inte bör tillämpas på 
förfaranden som genomförs av administrativa myndigheter i samband med brott mot 
konkurrenslagstiftningen, på nationell nivå eller på EU-nivå, med undantag för de fall då talan 
väcks i en domstol som är behörig att handlägga brottmål.

Huvudsyftet med förslaget är att slå fast att misstänkta och anklagade personer har rätt att få 
information om sina rättigheter. Denna information bör tillhandahållas på ett tydligt och 
begripligt språk, antingen muntligen eller skriftligen, och språket bör vara förståeligt för den 
misstänkta eller anklagade personen.  Särskilda bestämmelser rör barn och personer som har 
nedsatt syn eller är blinda samt personer som inte kan läsa. Informationen bör ges i den så 
kallade rättighetsinformationen.

Enligt förslaget bör specifik information ges i de fall då en person frihetsberövas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter i samband med ett straffrättsligt förfarande på grund 
av misstanke om brott (t.ex. när personen i fråga grips av polis och kvarhålls i avvaktan på 
rättegång på order av en domare). Endast i detta fall skulle medlemsstaterna bli skyldiga att 
lämna information om de processuella rättigheterna skriftligen. 

Förutom en allmän rätt till information om processuella rättigheter siktar förslaget på att 
ytterligare definiera två specifika rättigheter: rätten till information om anklagelsen och rätten 
till tillgång till ärendeakten. Den sistnämnda rättigheten är dock begränsad, eftersom tillgång 
till vissa handlingar i ärendeakten enligt förslaget kan vägras om detta skulle innebära en 
allvarlig risk för en annan persons liv eller utgöra ett hot mot den inre säkerheten i den 
medlemsstat där förfarandet äger rum.
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För att säkerställa att rätten till information verkligen garanteras föreskrivs det i förslaget att 
ett förfarande ska inrättas för att bedöma om den misstänkta eller anklagade personen har fått 
informationen och att effektiva rättsmedel finns att tillgå om så inte är fallet.

Andra bestämmelser rör utbildning och klausulen om upprätthållande av skyddsnivån.

Förslaget har två bilagor: Bilaga I innehåller en förlaga till den rättighetsinformation som ska 
tillhandahållas misstänkta eller anklagade personer som grips, medan bilaga II innehåller en 
förlaga till den rättighetsinformation som ska tillhandahållas personer som grips på grundval 
av en europeisk arresteringsorder. 

Medlemsstaterna måste inte använda sig av just dessa förlagor. Det bör noteras att de två 
bilagorna innehåller specifikationer som går mycket längre än vad som garanterades i 
förslaget.
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FÖREDRAGANDENS STÅNDPUNKT

EU-medborgare har rätt att resa, studera och arbeta inom Europeiska unionens territorium. 
Dessa friheter begränsas dock av de 27 olika rättssystemen i medlemsstaterna. Därför vill EU 
skapa ett enda rättsligt område med gemensamma regler och ett tätt samarbete. Den befintliga 
lagstiftningsramen på det rättsliga området är främst fokuserad på förbättrat samarbete mellan 
de rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna, men detta direktiv koncentrerar sig på EU-
medborgarna och deras rättigheter när de är inblandade i straffrättsliga förfaranden. Om detta 
är fallet, i en medborgares hemland eller i en annan medlemsstat, måste en rättvis rättegång i 
linje med rättspraxis från Europadomstolen garanteras. Detta omfattar respekt för 
grundläggande processuella rättigheter som tillgång till advokat eller tolkning och 
översättning vid behov. 

Att vara medveten om sina rättigheter är en förutsättning för att kunna hävda dem. Om 
myndigheterna inte respekterar medborgarnas rättigheter äventyras rättvisan i de straffrättsliga 
förfarandena, vilket kan leda till felaktiga domslut. Föredraganden välkomnar därför syftet 
med kommissionens förslag, vilket är att inrätta gemensamma miniminormer när det gäller 
rätten till information i brottmål i hela EU. Om förslaget antas och genomförs korrekt kommer 
det att stärka misstänkta och anklagade personers rättigheter, genom att de får tillgång till 
information om vilka rättigheter de har.

Med detta betänkande ändras kommissionens förslag, och det säkerställs att direktivet 
omfattar alla fall av begränsning av den personliga friheten, oavsett hur medlemsstaterna 
betecknar det förfarande som använts för att frihetsberöva en misstänkt. Ingen vet i förväg hur 
länge en misstänkt kommer att kvarhållas av polisen, eller hur länge personen kommer att 
vara frihetsberövad. De olika rättigheter som nämns i rättighetsinformationen är inte 
tillämpliga i alla fall, men den misstänkta eller anklagade personen har ändå rätt att få 
omedelbar tillgång till skriftlig information om sina processuella rättigheter.

Artikel 3 i direktivet, där det fastställs vilka processuella rättigheter som alla misstänkta och 
anklagade personer i straffrättsliga förfaranden minst har rätt att bli informerade om, bör 
utvidgas till följande rättigheter:

– rätt till tolkning och översättning
– rätt till advokat
– villkoren för att få tillgång till advokat kostnadsfritt
– rätt att få information om anklagelsen
– rätt att få tillgång till bevismaterial som rör målet
– rätt att tiga.

Rättighetsinformation bör dessutom innehålla följande information för gripna personer som 
nämns i direktivet:

a) Hur många timmar/dagar personen får hållas frihetsberövad innan han eller hon ställs inför 
en rättslig myndighet. 
b) Hur gripandet kan överklagas och hur en prövning av kvarhållandet kan utverkas.
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c) Hur länge personen längst får hållas frihetsberövad i avvaktan på rättegång i det aktuella 
fallet.
Den berörda personen bör alltid ges tillfälle att läsa rättighetsinformationen samt ha rätt att 
behålla den under hela frihetsberövandet.

Det är viktigt att medlemsstaterna ser till att misstänkta eller anklagade personer erhåller 
information om anklagelsen som är tillräcklig för att garantera ett rättvist förfarande och för 
att de effektivt ska kunna utöva sin rätt till försvar. Med tanke på hur olika de processuella 
reglerna ser ut och de olika betydelserna av begreppet ”anklagelse om brott” i 
medlemsstaterna verkar det lämpligare att bara använda ordet ”anklagelse”. Medlemsstaterna 
bör också se till att personer som anklagas för brott erhåller tillräcklig information om 
innebörden av och grunden för anklagelsen, så snart som de enligt nationell lagstiftning har 
rätt att vidta åtgärder för sitt försvar. En person som grips bör också, så snart han eller hon 
frihetsberövas, få information om skälen till gripandet, inbegripet information om det brott 
som personen misstänks ha begått, i enlighet med artikel 4 i direktivet.

Vidare kan begreppet ärendeakt i artikel 7 i kommissionens förslag, ett begrepp som inte 
erkänns av alla medlemsstater, med fördel ersättas med termen ”bevismaterial som rör målet”, 
som är bredare. Medlemsstaterna bör alltid se till att en misstänkt eller anklagad person eller 
dennes advokat ges fullständig tillgång till det bevismaterial i målet som de behöriga 
myndigheterna har i sin besittning, senast när de rättegångsförberedande förfarandena 
avslutats. Den misstänkta eller anklagade personen eller dennes advokat får begära en 
förteckning över det material som de behöriga myndigheterna har i sin besittning. 

Eftersom det skulle bli förvirrande med flera uppsättningar rättighetsinformation, som gäller i 
olika situationer, bör allt täckas i en förlaga för rättighetsinformation. Denna förlaga i bilaga I 
till direktivet bör vara obligatorisk för medlemsstaterna och minst omfatta de rättigheter som 
anges i direktivet. Direktivet innehåller en andra bilaga med separat rättighetsinformation om 
den europeiska arresteringsordern, då verkställandet av denna inte betraktas som ett 
straffrättsligt förfarande i alla medlemsstater. Denna åtskillnad har också gjorts för åtgärd A 
och är därför konsekvent med färdplanen.

Direktivet är bara det andra steget i en rad åtgärder i färdplanen för processuella rättigheter 
och betraktas som en del av ett övergripande lagstiftningspaket som ska läggas fram av 
kommissionen de kommande åren, ett paket som kommer att säkerställa miniminormer för 
processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden i hela EU. Därför vore det mycket 
önskvärt att kommissionen ger en förlaga för rättighetsinformationen i slutet av färdplanen, i 
enlighet med de processuella rättigheter som kommer att antas under de nästkommande åren.


