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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0021/2012, ingediend door Mario Herrera (Amerikaanse 
nationaliteit), gesteund door een medeondertekenaar, over de vermeende 
inbreuken op het Handvest van de grondrechten van de EU door de Deense 
autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener, die in Denemarken woont en gehuwd is met een Deense, protesteert tegen de manier 
waarop de Deense politie hem in 2006 in hechtenis heeft genomen en stelt dat de Deense 
rechterlijke autoriteiten zich tijdens het daaropvolgende proces schuldig hebben gemaakt aan 
ernstige schendingen van het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. Indiener, die geen Deens spreekt, verwijst onder meer 
naar de afwezigheid of de extreme ondoeltreffendheid van de vertaal- en tolkdiensten tijdens 
het proces. Indiener onderstreept eveneens dat hij tevergeefs geprobeerd heeft om steun en 
hulp te krijgen van de Amerikaanse ambassade. Hij heeft vervolgens klacht ingediend bij het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar zijn vraag werd ongegrond bevonden en 
verworpen. Indiener, die de integriteit van de bevoegde rechter betwist, heeft de zaak dan 
voor de advocaat-generaal van Florida gebracht en de uitlevering van de rechter aan de 
Verenigde Staten gevraagd met het oog op vervolging. Indiener, die ook meent het slachtoffer 
te zijn geweest van discriminatie op basis van zijn nationaliteit, vraagt ten slotte aan het 
Europees Parlement om op te treden

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012
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Bij gebrek aan specifieke EU wetgeving op dit gebied is de EU niet bevoegd om het verloop 
van individuele gerechtelijke procedures in lidstaten te controleren.

De wetgevende macht van de EU werkt momenteel aan een wetgevingsprogramma dat tot 
doel heeft om EU-minimumregels in te voeren waarmee de bescherming van het recht op een 
eerlijk proces wordt uitgebreid (zie de "Routekaart van de Raad ter versterking van de 
procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures" van 23 oktober 2009). 
Als eerste stap hebben het Europees Parlement en de Raad in oktober 2010 Richtlijn 
2010/64/EU1 aangenomen, die lidstaten verplicht om (vóór de uiterste termijn voor omzetting, 
27 oktober 2013) ervoor te zorgen dat een verdachte of in staat van beschuldiging gestelde 
persoon die de taal waarin de strafzaak plaatsvindt, niet begrijpt of spreekt, een tolk en een 
vertaling van relevante documenten ter beschikking wordt gesteld. Deze richtlijn is derhalve 
niet van toepassing op de feiten van deze zaak.

                                               
1 PB L280, 26.10.2010, p.1


