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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0021/2012 dėl Danijos institucijų tariamai padarytų ES 
pagrindinių teisių chartijos pažeidimų, kurią pateikė JAV pilietis Mario 
Herrera, su 1 parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo, kuris gyvena Danijoje ir yra vedęs danę, skundas yra susijęs su tuo, kad 
Danijos policija 2006 m. jį sulaikė, jis tvirtina, kad vėliau vykstant teismo procesui Danijos 
teisėsaugos institucijos sunkiai pažeidė ES pagrindinių teisių chartiją ir Europos žmogaus 
teisių konvenciją. Daniškai nekalbantis peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad vykstant 
teismo procesui nesuteiktos vertimo raštu ir žodžiu paslaugos arba jos buvo visiškai 
netinkamos. Peticijos pateikėjas taip pat pabrėžia, kad jis veltui stengėsi gauti JAV ambasados 
pagalbą. Paskui jis pateikė skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui, tačiau jo ieškinys 
atmestas kaip nepagrįstas. Peticijos pateikėjas, kuris abejoja kompetentingo teisėjo 
sąžiningumu, bylą perdavė Floridos generaliniam advokatui ir paprašė išduoti teisėją 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kad šis būtų teisiamas. Galiausiai peticijos pateikėjas taip 
pat mano, kad buvo diskriminuojamas dėl pilietybės, ir prašo Europos Parlamento įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 25 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„ES kompetencijos sričiai nepriklauso tirti atskirų teismo procesų vykdymo valstybėse narėse, 
jeigu nėra konkrečių ES teisės aktų šioje srityje. 
Šiuo metu ES teisėkūros institucijos rengia teisėkūros programą, pagal kurią būtų nustatytos 
minimalios ES taisyklės, patobulinančios teisės į teisingą teismo procesą apsaugą, (pagal 
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2009 m. spalio 23 d. Tarybos veiksmų planą, skirtą įtariamųjų ar kaltinamųjų 
baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti). Visų pirma šioje srityje 2010 m. 
spalį Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2010/64/ES1, kurioje reikalaujama, 
kad visos valstybės narės užtikrintų (iki perkėlimo termino, 2013 m. spalio 27 d.), jog 
įtariamam arba kaltinamam asmeniui, kuris nesupranta baudžiamosios bylos kalbos arba ja 
nekalba, būtų suteikta galimybė naudotis vertėjo žodžiu arba atitinkamų dokumentų vertimo 
raštu paslaugomis. Taigi ši direktyva nėra taikytina šios bylos faktams. “

                                               
1 OL L 280, 2010 10 26, p 1.


