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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1837/2009, adresată de Roberto Marcoccio, de cetăţenie italiană, 
privind înregistrarea video a audierilor poliţiei şi a procedurilor judiciare 
desfăşurate în Uniunea Europeană, în vederea protecţiei drepturilor 
fundamentale ale cetăţenilor europeni şi a drepturilor statelor membre ale 
UE

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul atrage atenţia asupra faptului că, în temeiul Deciziei-cadru 2008/909/JAI, statele 
membre au obligaţia ca, începând cu 5 decembrie 2011, să pună în aplicare principiul 
recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală şi transferul persoanelor 
condamnate. Petiţionarul consideră că statele membre ar trebui să îşi organizeze sistemul 
judiciar propriu în aşa fel încât să facă posibilă înregistrarea video a audierilor poliţiei şi a 
procedurilor judiciare, în vederea apărării drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene şi a 
drepturilor statelor membre ale Uniunii Europene care trebuie să execute hotărâri 
judecătoreşti pronunţate în alte state membre.  Petiţionarul este de părere că ar trebui să existe 
posibilitatea aplicării aceleiaşi proceduri pentru executarea în UE a hotărârilor pronunţate în 
ţări terţe şi invers. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Comisia consideră că este nevoie de un mecanism care să asigure protecţia drepturilor în 
cadrul procedurilor penale desfăşurate în Uniunea Europeană. În martie 2010, Comisia a 
prezentat o propunere de proiect de directivă privind dreptul la interpretare şi traducere în 
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cadrul proceselor penale. Comisia va prezenta o serie de propuneri suplimentare în acord cu 
Foaia de parcurs privind drepturile procedurale, adoptată la 30 noiembrie 2009. După 
includerea în legislaţie a măsurilor avute în vedere în Foaia de parcurs, va exista o serie de 
garanţii semnificative de protecţie a drepturilor persoanelor suspectate şi puse sub acuzare.

După intrarea în vigoarea a măsurilor incluse în Foaia de parcurs, probabil după 2013, 
Comisia va analiza dacă sunt necesare garanţii suplimentare (măsuri neincluse în Foaia de 
parcurs). În acel moment, Comisia poate analiza posibilitatea ca legislaţia UE să solicite 
includerea înregistrării audierilor poliţiei şi a procedurilor judiciare în cadrul analizei 
garanţiilor care asigură caracterul echitabil al procedurii. Acesta nu este un subiect nou pentru 
Comisie. În propunerea sa COM (2004) 328 din 28 aprilie 2004 (propunere de decizie-cadru 
privind anumite drepturi procedurale în cadrul proceselor penale desfăşurate pe teritoriul 
Uniunii Europene) Comisia a inclus următoarea dispoziţie:

„Articolul 9
Atunci când procedurile se desfăşoară prin intermediul unui interpret, statele membre 
asigură înregistrarea audio sau video procedurii, în vederea garantării controlului de 
calitate. În caz de litigiu, o transcriere a înregistrării este înmânată fiecărei părţi. 
Transcrierea poate fi utilizată doar pentru verificarea preciziei interpretării.”

Cerinţa de înregistrare prevăzută în propunerea din 2004 (care nu s-a concretizat prin 
adoptarea sa de către statele membre) se limita la înregistrarea acţiunilor judiciare în cadrul 
cărora era folosit un interpret. Scopul era acela de a stabili un mecanism de verificare a 
calităţii şi preciziei interpretării. Dispoziţia nu a fost agreată de statele membre în cadrul 
discuţiilor cu Consiliul. Totuşi, climatul a evoluat şi acest aspect va fi explorat în contextul 
măsurilor din Foaia de parcurs. 

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte observaţia petiţionarului privind garantarea respectării 
drepturilor fundamentale în cursul procedurilor desfăşurate într-un alt stat membru, 
petiţionarul trebuie să aibă în vedere faptul că principiul recunoaşterii reciproce impune ca 
deciziile judiciare luate de autorităţile competente ale unui stat membru să fie recunoscute ca 
fiind echivalente celor luate într-un alt stat membru în vederea executării deciziilor respective 
de către autorităţile competente ale altui stat membru. Înregistrarea procedurilor pentru a 
verifica respectarea drepturilor fundamentale într-un alt stat membru este contrară principiului 
recunoaşterii reciproce, identificat în Tratatul de la Lisabona drept baza cooperării judiciare 
pe teritoriul Uniunii Europene. Orice verificare a respectării drepturilor fundamentale trebuie 
efectuată în statul membru în care se desfăşoară procedurile, la locul desfăşurării procedurilor, 
şi nu într-un context transfrontalier ulterior evenimentului.

Concluzie

Comisia este de acord cu petiţionarul că este nevoie de un mecanism care să asigure 
protejarea drepturilor pe durata procedurilor penale desfăşurate în Uniunea Europeană. Acest 
mecanism este în special necesar în cadrul procedurilor care implică recunoaşterea reciprocă, 
precum Decizia-cadru 2008/909/JAI. Totuşi, acest lucru trebuie realizat în statul membru în 
care se derulează procedurile, şi nu în statul membru în care o decizie judiciară urmează să fie 
executată.
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Comisia a mai încercat anterior, fără succes însă, să propună o legislaţie privind înregistrarea 
procedurilor. Aceasta va lua în considerare această sugestie în cadrul unei analize mai ample a 
drepturilor procedurale pe care le-ar putea include în propuneri legislative viitoare.


