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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1837/2009 af Roberto Marcoccio, italiensk statsborger, om 
videooptagelse af politiforhør og retsmøder i EU med henblik på beskyttelse af 
EU-medlemsstater og EU-borgeres grundlæggende rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at det i Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA er bestemt, at 
medlemsstaterne fra den 5. december 2011 skal anvende princippet om gensidig anerkendelse 
af strafferetlige afgørelser og udlevering af dømte personer. Andrageren er af den opfattelse, 
at medlemsstaterne skal indrette deres retssystem således, at det bliver muligt at foretage 
videooptagelse af politiforhør og retsmøder. Dette bør ske med henblik på beskyttelsen af EU-
borgernes rettigheder og af hensyn til de EU-medlemsstater, som skal udføre domme, der er 
afsagt i andre medlemsstater. Ifølge andrageren skulle den samme arbejdsmåde også kunne 
anvendes ved udførelsen af domme i EU, som er afsagt i ikkemedlemsstater og omvendt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Kommissionen er af den opfattelse, at der er behov for en mekanisme, der sikrer, at 
rettigheder beskyttes i straffesager i EU. Den fremsatte i marts 2010 et forslag til direktiv om 
retten til tolkning og oversættelse i straffesager. Den vil stille en række yderligere forslag i 
lighed med køreplanen om procedurerettigheder, der blev vedtaget den 30. november 2009. 
Når foranstaltningerne i køreplanen er omsat til lovgivning, bliver der indført en række 
vigtige garantier, der beskytter mistænktes og anklagedes rettigheder.
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Når foranstaltningerne i køreplanen er trådt i kraft, sandsynligvis efter 2013, undersøger 
Kommissionen, om der er behov for yderligere garantier (f.eks. foranstaltninger, der ikke er 
indeholdt i køreplanen). I denne fase kan Kommissionen undersøge muligheden for EU-
lovgivning, der kræver optagelse af politiforhør og retsmøder som led i revisionen af, hvilke 
garantier der sikrer en retfærdig rettergang. Dette er ikke et nyt emne for Kommissionen. I 
dens forslag KOM(2004)0328 af 28. april 2004 om en rammeafgørelse om visse 
proceduremæssige rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union tilføjede Kommissionen 
følgende bestemmelse:

"Artikel 9
Medlemsstaterne skal sikre, at der hvis retsforhandlingerne foretages gennem en tolk, 
foretages en lyd- eller videooptagelse for at sikre kvalitetskontrol. En afskrift af optagelsen 
stilles til rådighed for en hvilken som helst af parterne, hvis der opstår stridsspørgsmål. 
Afskriften må kun bruges til at kontrollere nøjagtigheden af tolkningen."

Kravet om optagelse i forslaget fra 2004 (som ikke blev vedtaget af medlemsstaterne) var 
begrænset til retsforhandlinger, der fortages gennem en tolk. Formålet var at få indført en 
mekanisme til kontrol af kvaliteten og nøjagtigheden af tolkningen. Bestemmelsen vandt ikke 
genklang hos medlemsstaterne under drøftelserne i Rådet. Stemningen kan imidlertid have 
ændret sig, og dette bliver undersøgt i forbindelse med foranstaltningerne i køreplanen. 

Hvad angår andragerens synspunkt om, at det bør sikres, at de grundlæggende rettigheder 
overholdes under retsforhandlingerne i en anden medlemsstat, bør han være klar over, at 
princippet om gensidig anerkendelse forudsætter, at retsafgørelser truffet af de kompetente 
myndigheder i én medlemsstat anerkendes som svarende til dem, der træffes i en anden 
medlemsstat, med henblik på de kompetente myndigheders håndhævelse af disse afgørelser i 
en anden medlemsstat. Det er i strid med princippet om gensidig anerkendelse, som 
Lissabontraktaten har fastlagt som grundlaget for retssamarbejde i EU, at anvende optagelser 
af retsforhandlinger til at kontrollere, om de grundlæggende rettigheder blev overholdt i en 
anden medlemsstat. Enhver kontrol af overholdelsen af grundlæggende rettigheder bør foregå 
i det land, hvor retsforhandlingerne finder sted på tidspunktet for retsforhandlingerne, og ikke 
på tværs af grænserne efter begivenheden.

Konklusion

"Kommissionen er enig med andrageren i, at der er behov for en mekanisme, der sikrer, at 
rettigheder beskyttes i straffesager i EU. Dette gælder særlig under retsforhandlinger, der 
involverer gensidig anerkendelse, som f.eks. i rammeafgørelse 2008/909/RIA. Dette bør 
imidlertid ske i den medlemsstat, i hvilken retsforhandlingerne finder sted, og ikke i den 
medlemsstat, i hvilken en retsafgørelse skal fuldbyrdes.

Kommissionen har tidligere uden held forsøgt at foreslå lovgivning om optagelse af 
retsforhandlinger. Det vil overveje dette forslag som led i en større gennemgang af, hvilke 
proceduremæssige rettigheder der skal indgå i fremtidige lovgivningsmæssige forslag."


