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Ref.: Petiția nr. 0021/2012, adresată de Mario Herrera, de cetățenie americană, 
însoțită de o semnătură, privind presupusa încălcare a Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene de către autoritățile daneze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care locuiește în Danemarca și este căsătorit cu o daneză, reclamă modul în care 
poliția daneză l-a arestat în 2006 și susține că, pe parcursul procedurilor judiciare care au 
urmat, autoritățile judiciare daneze au comis încălcări grave ale Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și ale Convenției europene a drepturilor omului. 
Petiționarul, care nu vorbește limba daneză, face referire, printre altele, la absența sau la 
ineficiența serviciilor de interpretare și de traducere pe parcursul procedurilor judiciare. 
Petiționarul subliniază, de asemenea, că încercările sale de a obține sprijin și asistență din 
partea Ambasadei SUA au eșuat. Ulterior, acesta a depus o reclamație la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, dar cererea acestuia a fost respinsă ca fiind nefondată. Petiționarul, care 
pune sub semnul întrebării integritatea judecătorului competent, prezintă acum problema 
avocatului general din Florida și solicită extrădarea judecătorului în Statele Unite pentru ca 
acesta să fie judecat. Petiționarul, care consideră, de asemenea, că a fost victima unei 
discriminări pe baza cetățeniei sale, solicită, prin urmare, Parlamentului European să intervină 
în cazul său.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Din cauza absenței unei legislații specifice a UE în acest domeniu, UE nu are niciun fel de 
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competență pentru a examina modul în care se desfășoară procedurile judiciare individuale 
din statele membre . 

Organele legiuitoare ale UE lucrează, în prezent, la un program legislativ menit să instituie 
norme minime la nivelul UE pentru a îmbunătăți protecția dreptului la un proces echitabil (a 
se vedea „Foaia de parcurs a Consiliului pentru consolidarea drepturilor procedurale ale 
persoanelor suspectate și ale persoanelor învinuite în cadrul procedurilor penale” din 23 
octombrie 2009). Ca un prim pas, în octombrie 2010, Parlamentul European și Consiliul au 
adoptat Directiva 2010/64/UE1, care obligă toate statele membre să se asigure (până la 27 
octombrie 2013, care este termenul de transpunere) că o persoană suspectată sau învinuită 
care nu înțelege sau nu vorbește limba în care se desfășoară procedurile penale beneficiază de 
serviciile unui interpret și de traducerea documentelor relevante. Această directivă nu este 
deci aplicabilă circumstanțelor de fapt ale cazului. 

                                               
1 JO L280, 26.10.2010, p.1.


