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Betreft: Verzoekschrift 1837/2009, ingediend door Roberto Marcoccio (Italiaanse 
nationaliteit), over videoregistratie van politieverhoren en rechtszittingen in de 
Europese Unie ter bescherming van de fundamentele rechten van EU-burgers en 
EU-lidstaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat in het Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad is vastgelegd dat de 
lidstaten vanaf 5 december 2011 het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke 
beslissingen en overbrenging van gevonniste personen dienen toe te passen. Indiener is van 
mening dat de lidstaten hun gerechtelijk systeem zodanig zouden moeten inrichten dat 
videoregistratie van politieverhoren en rechtszittingen mogelijk wordt. Zulks ter bescherming 
van de rechten van EU-burgers en van EU-lidstaten die in andere lidstaten verstrekte 
vonnissen ten uitvoer leggen. Volgens indiener zou dezelfde werkwijze ook kunnen worden 
gebruikt voor de tenuitvoerlegging in de EU van door niet-EU-landen verstrekte vonnissen en 
vice versa. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie is van mening dat er een mechanisme nodig is om de bescherming van rechten 
in strafprocedures in de EU te verzekeren. In maart 2010 heeft ze een ontwerprichtlijn 
voorgesteld betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures. Ze zal nog 
een aantal voorstellen voorleggen in overeenstemming met de routekaart ter versterking van 
de procedurele rechten die op 30 november 2009 werd vastgesteld.  Wanneer er voor de in de 
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routekaart beoogde maatregelen eenmaal wetgeving is opgesteld, zal er een aantal belangrijke 
waarborgen zijn ter bescherming van de rechten van verdachten en gedaagden.

Wanneer de maatregelen van de routekaart eenmaal van kracht zijn, waarschijnlijk na 2013, 
zal de Commissie nagaan of verdere waarborgen (d.w.z. maatregelen die geen deel uitmaken 
van de routekaart) nodig zijn. Op dat ogenblik kan de Commissie in het kader van haar 
evaluatie van welke waarborgen eerlijke procedures verzekeren, eventueel de mogelijkheid 
onderzoeken van communautaire wetgeving die opname van politieverhoren en 
rechtszittingen verplicht maakt. Dat is geen nieuwe materie voor de Commissie. In haar 
voorstel COM (2004) 328 van 28 april 2004 (voor een kaderbesluit over bepaalde procedurele 
rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie) heeft de Commissie de volgende 
bepaling opgenomen:

"Artikel 9
Opname van de procedures - Wanneer een tolk tussenkomt in de procedure, zorgen de 
lidstaten voor een geluids- of beeldopname om kwaliteitscontrole mogelijk te maken. In geval 
van geschil ontvangt elke partij een transcriptie van de opname. Deze transcriptie mag enkel 
worden gebruikt om de nauwkeurigheid van de vertolking te controleren."

De opnamevereiste uit het voorstel van 2004 (dat door de lidstaten niet werd vastgesteld) 
bleef beperkt tot opname van rechtszittingen waarin gebruik werd gemaakt van een tolk. Het 
doel bestond erin om over een mechanisme te beschikken om de kwaliteit en nauwkeurigheid 
van de vertolking te controleren. Tijdens discussies in de Raad vond de bepaling geen 
instemming bij de lidstaten. Het klimaat kan echter veranderd zijn, en dat zal worden afgetast 
in het kader van de maatregelen van de routekaart. 

Wat betreft het punt van indiener over een waarborg dat grondrechten worden geëerbiedigd 
tijdens rechtszittingen in een andere lidstaat, moet indiener echter weten dat vonnissen 
verstrekt door de bevoegde instanties van een lidstaat volgens het beginsel van wederzijdse 
erkenning moeten worden erkend als equivalent aan de vonnissen in een andere lidstaat voor 
de tenuitvoerlegging van die vonnissen door de bevoegde instanties van een andere lidstaat. 
Het gebruik van opnames van rechtszittingen om na te gaan of de grondrechten in een andere 
lidstaat werden geëerbiedigd, staat haaks op het beginsel van wederzijdse erkenning dat in het 
Verdrag van Lissabon als de basis voor justitiële samenwerking in de Europese Unie is 
vastgesteld. Elke eventuele controle van de naleving van grondrechten dient te gebeuren in de 
lidstaat waarin de procedures plaatsvinden, op het ogenblik van die procedures, en niet op 
grensoverschrijdende basis achteraf.

Conclusie

De Commissie is het met indiener eens dat er een mechanisme nodig is om de bescherming 
van rechten in strafprocedures in de EU te verzekeren. Dat geldt met name bij procedures met 
wederzijdse erkenning, zoals vastgesteld bij Kaderbesluit 2008/909/JBZ. Dat dient echter te 
gebeuren in de lidstaat waar de procedure plaatsvindt en niet in de lidstaat waar een vonnis 
ten uitvoer moet worden gelegd.

De Commissie heeft al eens eerder geprobeerd om wetgeving inzake opname van procedures 
voor te stellen, maar zonder succes. Ze zal deze suggestie opnieuw in overweging nemen in 



CM\829521NL.doc 3/3 PE448.710v01-00

NL

het kader van een ruimere evaluatie van welke procedurele rechten in toekomstige 
wetgevingsvoorstellen aan bod moeten komen.


