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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1837/2009, którą złożył Roberto Maroccio (Włochy) w sprawie 
rejestracji wideo przesłuchań policyjnych oraz postępowań sądowych w Unii 
Europejskiej w celu ochrony praw podstawowych obywateli UE oraz praw 
państw członkowskich UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że na mocy decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW państwa 
członkowskie, od dnia 5 grudnia 2011 r., muszą stosować zasadę wzajemnego uznawania 
w przypadku wyroków w sprawach karnych i przekazywać osoby skazane. Składający petycję 
uważa, że systemy prawne państw członkowskich powinny przewidywać rejestrację wideo 
przesłuchań policyjnych i postępowań sądowych, tak aby chronić prawa obywateli UE oraz 
tych państw członkowskich UE, które muszą wykonać wyroki wydane w innych państwach 
członkowskich. Według składającego petycję tę samą procedurę należy też przyjąć 
w odniesieniu do wykonywania w UE wyroków wydanych w krajach trzecich i odwrotnie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja jest zdania, że potrzebny jest mechanizm zapewniający ochronę praw 
w postępowaniach karnych w UE. W marcu 2010 r. Komisja przedstawiła propozycję 
projektu dyrektywy w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego 
w postępowaniach karnych. Następnie zostanie przedstawiony szereg kolejnych propozycji 
zgodnych z planem działań dotyczącym praw procesowych przyjętym w dniu 30 listopada 
2009 r. Kiedy środki przewidziane w planie działań zostaną usankcjonowane 
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w prawodawstwie, UE będzie dysponować pewną liczbą istotnych zabezpieczeń chroniących 
prawa osób podejrzanych i oskarżonych.

Natomiast po ich wdrożeniu, prawdopodobnie po roku 2013, Komisja zbada, czy istnieje 
potrzeba kolejnych zabezpieczeń (tj. środków, których nie przewiduje plan działań). Na tym 
etapie Komisja może – w ramach przeglądu prawa wspólnotowego – zbadać możliwość 
stworzenia unijnego prawodawstwa nakładającego wymóg nagrywania przesłuchań 
policyjnych i postępowań sądowych, którego zabezpieczenia zapewnią sprawiedliwy przebieg 
postępowań. Komisja zajmowała się już tą kwestią w przeszłości. W propozycji 
COM (2004) 328 z dnia 28 kwietnia 2004 r. (dotyczącej decyzji ramowej w sprawie 
niektórych praw procesowych w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej) Komisja 
uwzględniła następujący przepis:

„Artykuł 9
W przypadku, gdy postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem tłumacza, państwa 
członkowskie zapewnią nagranie jego przebiegu na kasetę audio lub wideo, w celu 
zapewnienia kontroli jakości. W przypadku sporu, stronom należy udostępnić zapis nagrania. 
Zapis można wykorzystać wyłącznie dla celów weryfikacji poprawności tłumaczenia”.

Wymóg nagrywania przewidziany w propozycji z 2004 r. (która nie została przyjęta przez 
państwa członkowskie) był ograniczony do nagrywania postępowania sądowego 
prowadzonego za pośrednictwem tłumacza. Celem było zapewnienie skutecznego 
mechanizmu weryfikacji jakości i poprawności tłumaczenia. Wspomniany przepis nie zyskał 
aprobaty państw członkowskich podczas dyskusji w Radzie. Biorąc jednak pod uwagę 
możliwość istnienia obecnie bardziej przychylnego nastawienia, kwestia ta zostanie ponownie 
podniesiona podczas prac nad wspomnianym planem działań. 

W odniesieniu do argumentacji składającego petycję dotyczącej ochrony praw podstawowych 
podczas postępowania sądowego w innym państwie członkowskim Komisja wyjaśnia, iż 
zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania wyroków decyzje sądowe podejmowane przez 
właściwe władze jednego państwa członkowskiego muszą zostać uznane za równoważne 
z decyzjami podejmowanymi w innym państwie członkowskim, aby możliwe było ich 
wykonanie przez właściwe władze tego państwa członkowskiego. Używanie nagrań 
z postępowania, aby zweryfikować czy prawa podstawowe nie zostały naruszone w innym 
państwie członkowskim, jest sprzeczne z zasadą wzajemnego uznawania, która na mocy 
traktatu lizbońskiego stanowi podstawę współpracy sądowej w Unii Europejskiej. Wszelka 
weryfikacja przestrzegania praw podstawowych powinna nastąpić się w państwie, w którym 
prowadzone jest postępowanie i w czasie trwania tego postępowania, a nie w ramach działań 
transgranicznych po jego zakończeniu.

Wniosek

Komisja zgadza się ze składającym petycję, że potrzebny jest mechanizm zapewniający 
ochronę praw w postępowaniach karnych w UE. Dotyczy to zwłaszcza postępowań 
wykorzystujących przepisy dotyczące wzajemnego uznawania, takie jak decyzja ramowa 
2008/909/WSiSW. Wszelka kontrola powinna jednak odbywać się w państwie członkowskim, 
w którym prowadzone jest postępowanie, a nie w państwie członkowskim, w którym decyzja 
sądu ma zostać wykonana.
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Komisja już wcześniej podjęła próbę zaproponowania prawodawstwa dotyczącego 
nagrywania postępowań, jednak nie zakończyła się ona sukcesem. Tym razem propozycja ta 
zostanie rozpatrzona w ramach szerszego badania dotyczącego praw procesowych, które 
należy ująć w przyszłych propozycjach legislacyjnych.


