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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0021/2012, внесена от Mario Herrera, с американско гражданство, 
подкрепена с един подпис, относно предполагаемо нарушение на Хартата на 
основните права на Европейския съюз от датските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който живее в Дания и е женен за датчанка, осъжда начина, 
по който е бил задържан от датската полиция през 2006 г., и твърди, че по време на 
последвалия съдебен процес датските съдебни органи са извършили тежки нарушения 
на Хартата на основните права на Европейския съюз и на Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи. Вносителят на петицията, който не 
говори датски език, наред с другото се позовава на липсата или изключителната 
неефективност на услугите за устен и писмен превод по време на съдебния процес. 
Вносителят на петицията подчертава също така, че неговият опит да получи подкрепата 
и съдействието на американското посолство е останал без резултат. След това той е 
подал жалба до Европейския съд по правата на човека, но неговият иск е бил отхвърлен 
като неоснователен. Вносителят на петицията, който поставя под съмнение почтеността 
на компетентния съдия, е представил случая на главния прокурор на Флорида и е 
изискал екстрадирането на съдията в Съединените щати, за да бъде подложен на 
съдебно разследване. Вносителят на петицията, който счита също така, че е станал 
жертва на дискриминация въз основа на гражданството си, накрая настоятелно 
призовава Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 април 2012 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.
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ЕС няма правомощия да упражнява контрол над провеждането на отделни съдебни 
производства в държавите членки, без да има конкретно законодателство на ЕС в тази 
област. 
Законодателството на ЕС понастоящем работи върху законодателна програма, 
предназначена да приведе в действие един минимум от правила на ЕС, с които да се 
засили защитата на правото на справедлив процес (вж. „Пътна карта на Съвета за 
укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на 
наказателното производство” от 23 октомври 2009 г.).  Като първа стъпка в това 
отношение през октомври 2010 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива 
2010/64/ЕС1 , която изисква всички държави-членки да гарантират (до крайния срок за 
транспонирането й, октомври 2013 г.), че на заподозрени или обвинени лица, които не 
разбират или не говорят езика на наказателното производство, е предоставен достъп до 
превод на съответните документи. Следователно директивата не е приложима по 
отношение на фактите в този случай. 

                                               
1 ОВ L280, 26.10.2010 г., стр. 1.


