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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0021/2012, którą złożył Mario Herrera (Stany Zjednoczone) wraz 
z jednym podpisem, w sprawie domniemanych naruszeń Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej przez władze duńskie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszka w Danii i poślubił Dunkę, powiadamia o tym, w jaki 
sposób został zatrzymany przez policję duńską w 2006 r. i twierdzi, że podczas procesu, który 
nastąpił później, duńskie organy wymiaru sprawiedliwości dopuściły się poważnych naruszeń 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i europejskiej konwencji praw człowieka. 
Składający petycję, który nie mówi po duńsku, wspomina między innymi o niedostępności 
lub skrajnej nieskuteczności usług tłumaczenia pisemnego i ustnego podczas procesu. 
Podkreśla też, że jego próba uzyskania wsparcia i pomocy ze strony ambasady amerykańskiej 
okazała się daremna. Składający petycję złożył następnie skargę do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, lecz jego wniosek został odrzucony jako bezzasadny. Składający petycję, 
który kwestionuje uczciwość właściwego sędziego, skierował obecnie sprawę do prokuratora 
generalnego Florydy i zażądał ekstradycji sędziego do Stanów Zjednoczonych w celu jego 
ścigania. Składający petycję, który uważa jednocześnie, że padł ofiarą dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową, zwraca się wreszcie do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zakres kompetencji UE nie obejmuje analizy przebiegu poszczególnych postępowań 
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sądowych w państwach członkowskich ze względu na brak konkretnych przepisów UE w tym 
obszarze. 

Ustawodawcy UE opracowują obecnie program ustawodawczy mający na celu wprowadzenie 
minimalnych przepisów UE w celu zwiększenia ochrony praw do sprawiedliwego procesu 
sądowego (zob. „Harmonogram działań mających na celu umocnienie praw procesowych 
osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach karnych” Rady z dnia 23 października 
2009 r.). Pierwszym krokiem, poczynionym przez Parlament Europejski i Radę w 
październiku 2010 r., było przyjęcie dyrektywy 2010/64/UE, zgodnie z którą wszystkie 
państwa członkowskie zobowiązane są do dopilnowania, aby (w terminie transpozycji, tj. do 
dnia 27 października 2013 r.) wszystkim podejrzanym lub oskarżonym, którzy nie mówią w 
języku, w jakim odbywa się dane postępowanie karne, lub go nie rozumieją, zapewniono 
dostęp do tłumacza ustnego lub możliwość przetłumaczenia wymaganych dokumentów. 
Dyrektywa ta nie ma zatem zastosowania w sprawie poruszonej w petycji. 


