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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1837/2009, внесена от Roberto Marcoccio, с италианско 
гражданство, относно видеозапис на полицейски разпити и съдебни 
производства в Европейския съюз за защитата на основните права на 
гражданите на ЕС и правата на държавите-членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че съгласно Рамково решение 2008/909/ПВР на 
Съвета от държавите-членки се изисква от 5 декември 2011 г. да прилагат принципа за 
взаимно признаване за съдебни решения по наказателни дела и трансфер на осъдени 
лица. Той счита, че правните системи на държавите-членки следва да предвиждат 
видеозапис на полицейски разпити и съдебни производства, за да се защитят правата на 
гражданите на ЕС и тези на държавите-членки, от които се изисква да прилагат 
решенията, произнесени в други държави-членки. Според вносителя същата процедура 
следва да се възприеме за изпълнение в Европейския съюз на присъди, произнесени в 
трети държави и обратното.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията счита, че е необходим механизъм, който да гарантира защита на правата по 
време на наказателни производства в ЕС. През март 2010 г. тя представи предложение 
за проект на директива относно правото на устен и писмен превод в наказателното 
производство. Комисията ще представи редица допълнителни предложения в 
съответствие с Пътната карта за процесуалните права, приета на 30 ноември 2009 г. 
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След като мерките, предвидени в пътната карта, бъдат обхванати от законодателството, 
ще бъдат налице много важни гаранции, защитаващи правата на заподозрените лица и 
обвиняемите.

След като мерките от пътната карта влязат в сила, вероятно след 2013 г., Комисията ще 
проучи дали са необходими допълнителни гаранции (т. е. мерки, които не са включени 
в пътната карта). На този етап Комисията може да проучи възможността, предвидена в 
законодателството на ЕС, изискваща запис на полицейски разпит и на съдебно 
производство като част от неговия преглед, чиито гаранции ще осигурят справедливост 
на производството. Това не е нова тема за Комисията. В своето предложение COM 
(2004) 328 от 28 април 2004 г .  (за рамково решение на Съвета относно някои 
процесуални права в наказателните производства на територията на Европейския 
съюз), Комисията е въвела следната разпоредба:

„Член 9
При запис на производствата, държавите-членки следва да гарантират, че когато 
производствата се провеждат с помощта на устен преводач, се прави аудио или 
видеозапис, за да се осигури контрол на качеството. Препис от записа следва да се 
предостави на всяка страна в случай на спор. Преписът може да се използва 
единствено за целите на проверка на достоверността на устния превод.“

Изискването за запис, определено в предложението от 2004 г., (което не доведе до 
приемането му от държавите-членки) беше ограничено до запис на съдебни 
производства, в които се използва устен преводач. Целта беше да има механизъм за 
проверка на качеството и достоверността на устния превод. Разпоредбата не беше 
одобрена от държавите-членки в разискванията със Съвета. Въпреки това, моментът 
може да е настъпил и това ще бъде проучено в контекста на мерките, определени в 
пътната карта.

Въпреки това, по отношение на гледната точка на вносителите на петицията относно 
гарантиране спазването на основните права по време на производства в друга държава-
членка вносителят на петицията следва да е наясно, че принципът на взаимно 
признаване изисква съдебните решения, взети от компетентните органи на държава-
членка, да се признават като равностойни на тези, взети в друга държава-членка, за 
целите на изпълнението на решенията на компетентните органи в другата държава-
членка. Използването на записите от производствата, за да се провери дали основните 
права са спазени в друга държава-членка, противоречи на принципа на взаимно 
признаване, който Договорът от Лисабон е определил като основа за съдебно 
сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Всяка проверка на съответствието с 
основните права следва да се прави в рамките на държавата, в която се провежда 
производството, по време на производството, а не на трансгранична основа след 
събитието.

Заключение

Комисията е съгласна с вносителя на петицията, че е необходим механизъм, който да 
гарантира защита на правата по време на наказателните производства в ЕС. Това е така, 
особено в производства, включващи взаимно признаване, както е определено в Рамково 
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решение 2008/909/ПВР. Това следва да се направи обаче в държавата-членка, в която се 
провежда производството, а не в държавата-членка, в която трябва да се изпълни 
съдебното решение.

Комисията се е опитала вече веднъж да предложи законодателство във връзка със 
записването на производствата, но без успех. Тя ще преразгледа предложението като 
част от по-голямо проучване относно процедурните права, които трябва да бъдат 
включени в бъдещи предложения за законодателство.


