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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0361/2012, adresată de P.S., de cetățenie irlandeză, privind punerea în 
aplicare de către Regatul Unit a Directivei 2010/64/UE privind dreptul la 
interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale

1. Rezumatul petiției

În conformitate cu Directiva 2010/64/UE, până la sfârșitul lunii ianuarie 2012 sistemul 
justiției penale din Regatul Unit angaja interpreții direct de la National Register of Public 
Service Interpreters (Registrul Național al Interpreților Publici). Acești interpreți aveau 
proceduri de verificare în materie de securitate și de expertiză adaptate la circumstanțele 
specifice ale procedurilor juridice. Din februarie 2012, ministrul justiției a contractat o 
societate privată care să ofere serviciile de interpretare, aparent, pentru a economisi fondurile 
publice. Petiționarul prezintă în detaliu consecințele și eșecul acestei politici. Acesta solicită 
Parlamentului să ia în considerare stabilirea unor standarde comune pentru interpretarea in 
cadrul procedurilor juridice și, în orice caz, să investigheze și să îi tragă la răspundere pe 
funcționarii Regatului Unit, asigurându-se că nu vor mai apărea situații similare în viitor.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Termenul limită pentru transpunerea Directivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și 
traducere în cadrul procedurilor penale este 27 octombrie 2013. Directiva nu a fost încă pusă 
în aplicare de Regatul Unit. Odată pusă în aplicare, chestiunea calității și a caracterului 
adecvat al interpretării în cadrul procedurilor penale va fi acoperită de legislația UE, astfel 
cum se prevede mai jos.
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Directiva prevede ca toate statele membre să se asigure că o persoană suspectată sau acuzată 
care nu înțelege sau nu vorbește limba în care se desfășoară procedurile penale are acces la un 
interpret și la o traducere a documentelor relevante. Cu toate că directiva nu prevede 
modalitățile în care un stat membru ar trebui să furnizeze serviciile relevante (și anume, prin 
implicarea directă sau prin contractarea serviciilor), aceasta prevede la articolul 2 alineatul (8) 
că „Interpretarea furnizată în temeiul prezentului articol trebuie să fie de o calitate suficientă 
să garanteze caracterul echitabil al procedurilor, în special prin garantarea faptului că 
persoanele suspectate sau acuzate cunosc cazul instrumentat împotriva lor și pot să își 
exercite dreptul la apărare.” În acest context, considerentul (26) prevede că „În cazul în care 
calitatea serviciilor de interpretare nu este suficientă pentru a garanta dreptul la un proces 
echitabil, autoritățile competente ar trebui să poată înlocui interpretul desemnat.”

Articolul 5 alineatul (1) prevede că „Statele membre iau măsuri concrete pentru a garanta 
faptul că interpretarea și traducerea furnizate îndeplinesc standardele de calitate prevăzute 
la articolul 2 alineatul (8) și la articolul 3 alineatul (9).” Reiese în mod clar din acest articol 
că directiva obligă statele membre să atingă rezultatul final urmărit, și anume, să furnizeze 
servicii de interpretare și de traducere de calitate. Cu toate că statele membre dispun de o marjă 
largă de apreciere în alegerea metodelor lor, pentru a se conforma cu litera și spiritul directivei, 
acestea vor fi obligate să comunice Comisiei măsurile concrete pe care le-au adoptat, fiind 
prevăzut ca acestea să includă atât măsuri legislative, cât și măsuri fără caracter legislativ, 
cuprinzând, de exemplu, calificările minime, acreditarea, certificarea, formarea obligatorie, 
remunerarea minimă.

În plus, articolul 5 alineatul (2) prevede, de asemenea, că „În vederea promovării caracterului 
adecvat al interpretării și traducerii, precum și a accesului eficient la acestea, statele membre 
depun eforturile necesare pentru crearea unui registru sau a mai multor registre cuprinzând 
traducătorii și interpreții independenți care sunt calificați corespunzător. După crearea 
registrului sau a registrelor, acestea se pun, după caz, la dispoziția avocaților și a autorităților 
competente.”
În activitatea sa în curs de desfășurare cu privire la punerea în aplicare, înainte de data 
transpunerii din octombrie 2013, Comisia subliniază necesitatea de a asigura servicii de 
interpretare și de traducere de calitate și necesitatea ca statele membre să pună în aplicare 
măsurile concrete necesare pentru realizarea acestui lucru.

Concluzii

Cu toate că subiectul petiției nu poate conduce, în prezent, la o acțiune UE, după punerea în 
aplicare a Directivei 2010/64/UE prin transpunerea din data de 27 octombrie 2013, va exista o 
obligație derivată din legislația UE asupra statelor membre de a asigura calitatea interpretării 
în cadrul procedurilor penale. Modalitățile prin care acest lucru va fi realizat vor reprezenta o 
responsabilitate a statelor membre.


