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La 1 iulie 2009, Preşedinţia a prezentat o „Foaie de parcurs pentru încurajarea protecţiei persoanelor
suspectate şi învinuite în cadrul procedurilor penale”1
Ulterior s-a hotărât transformarea instrumentului într-o rezoluţie şi modificarea titlului în (proiect
de) „Rezoluţie a Consiliului privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale
ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale”.
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La 8 iulie 2009, Comisia a prezentat o propunere de decizie-cadru a Consiliului privind dreptul la
interpretare şi traducere în procesele penale1.
Preşedinţia, considerând că statelor membre ar trebui să li se ofere orientări în vederea promovării
punerii în aplicare eficace a drepturilor prevăzute în propunere, a înaintat un proiect de rezoluţie
care să însoţească decizia-cadru2.
Grupul „Prietenii Preşedinţiei”, Grupul de lucru pentru dreptul penal material, consilierii JAI,
Comitetul articolului 36 şi Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (partea II) au analizat textele în
cadrul diferitelor reuniuni.
Situaţia actuală poate fi descrisă după cum urmează:
FOAIA DE PARCURS:
FR, IE, NL şi UK au formulat o rezervă de examinare parlamentară.
LV a exprimat o rezervă de examinare lingvistică.
Modificările operate / Chestiunile nesoluţionate existente:
Trimiterea se face la textul reprodus în anexa 1. Nu există chestiuni nesoluţionate.

1
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DECIZIA-CADRU:
CZ, DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI şi UK au formulat o rezervă de examinare parlamentară.
LV a exprimat o rezervă de examinare lingvistică.
Modificările operate / Chestiunile nesoluţionate existente:
Trimiterea se face la textul reprodus în anexa 2. Nu există chestiuni nesoluţionate.
·

Trebuie avut în vedere faptul că SI a propus înaintarea textului, astfel cum rezultă în urma
dezbaterilor din cadrul organismelor Consiliului, către Secretariatul Consiliului Europei,
pentru a se verifica dacă acesta este conform cu CEDO, astfel cum este interpretată de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (respectarea criteriilor de la Strasbourg).
Preşedinţia ia act de faptul că Secretariatul Consiliului Europei a fost consultat în mod
informal cu privire la toate cele trei proiecte de instrumente (a se vedea 12394/09 şi
12926/09), a formulat o opinie cu privire la iniţiative şi a înaintat avize pozitive cu privire la
acestea. Observaţiile Secretariatului Consiliului Europei au fost determinante pentru
negocierile Preşedinţiei pe parcursul întregii proceduri.

REZOLUŢIE:
DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI şi UK au formulat o rezervă de examinare parlamentară.
LV a exprimat o rezervă de examinare lingvistică.
Modificările operate / Chestiunile nesoluţionate existente:
Trimiterea se face la textul reprodus în anexa 3. Nu există chestiuni nesoluţionate.

_______________
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ANEXA 1
Proiect de
rezoluţie a Consiliului privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale
ale
persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale
Consiliul Uniunii Europene,
întrucât:
(1)

În Uniunea Europeană, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale („Convenţia”) constituie baza comună pentru protecţia drepturilor
persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, care, în scopul prezentei
rezoluţii, include etapa care precede procesul penal şi etapa procesului.

(2)

În plus, Convenţia, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
reprezintă o bază importantă pentru statele membre, prin care se asigură faptul că statele
membre au încredere în sistemele de justiţie penală din celelalte state membre şi se
consolidează încrederea reciprocă. În acelaşi timp, există posibilitatea unor acţiuni
suplimentare ale Uniunii Europene menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea pe
deplin a standardelor convenţiei, precum şi, după caz, asigurarea aplicării coerente a
standardelor aplicabile şi creşterea nivelului acestora.

(3)

Uniunea Europeană a creat cu succes un spaţiu de liberă circulaţie şi şedere, în care cetăţenii
pot profita de posibilităţile din ce în ce mai numeroase de a călători, a studia şi a munci în alte
ţări decât în ţara de reşedinţă. Cu toate acestea, eliminarea frontierelor interne şi exercitarea
din ce în ce mai frecventă a dreptului de liberă circulaţie şi şedere au drept consecinţă
inevitabilă faptul că un număr din ce în ce mai mare de persoane sunt implicate în proceduri
penale într-un alt stat membru decât cel de reşedinţă. În aceste situaţii, drepturile procedurale
ale persoanelor suspectate sau acuzate devin deosebit de importante în vederea garantării
dreptului la un proces echitabil.
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(4)

Într-adevăr, în timp ce la nivelul Uniunii Europene s-au luat deja diferite măsuri de garantare
a unui grad ridicat de siguranţă pentru cetăţeni, este la fel de necesar să se abordeze
problemele specifice care pot apărea atunci când o persoană este suspectată sau acuzată în
cadrul unor proceduri penale.

(5)

În consecinţă, sunt necesare măsuri specifice cu privire la drepturile procedurale, pentru a se
garanta echitatea procedurii penale. Astfel de măsuri, care pot include legislaţie precum şi alte
măsuri, vor face să crească încrederea cetăţenilor în faptul că Uniunea Europeană şi statele
membre ale acesteia le vor proteja şi le vor garanta drepturile.

(6)

Consiliul European de la Tampere din 1999 a concluzionat că, în contextul punerii în aplicare
a principiului recunoaşterii reciproce, ar trebui de asemenea iniţiate lucrări cu privire la acele
aspecte ale legislaţiei procedurale în cazul cărora sunt considerate necesare standarde minime
comune pentru a facilita aplicarea principiului recunoaşterii reciproce, respectând principiile
juridice fundamentale ale statelor membre (concluzia 37).

(7)

De asemenea, Programul de la Haga din 2004 afirmă că realizarea ulterioară a recunoaşterii
reciproce ca piatră de temelie a cooperării judiciare implică dezvoltarea de standarde
echivalente pentru drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale, pe baza studiilor
privind nivelul existent de garantare în statele membre şi cu respectarea tradiţiei juridice a
acestora (punctul 3.3.1.).

(8)

Recunoaşterea reciprocă presupune că autorităţile competente din statele membre au încredere
în sistemele de justiţie penală din celelalte state membre. În scopul creşterii încrederii
reciproce în cadrul Uniunii Europene, este important să existe, ca element complementar
convenţiei, standarde ale Uniunii Europene pentru protecţia drepturilor procedurale care să fie
puse în aplicare şi executate în mod corect în statele membre.
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(9)

Studii recente arată că în rândurile experţilor există o susţinere largă a acţiunii Uniunii
Europene privind drepturile procedurale, prin legislaţie şi alte măsuri, şi că este necesar să
crească nivelul încrederii reciproce între autorităţile judiciare din statele membre 1. Aceste
sentimente sunt împărtăşite şi de Parlamentul European 2. În comunicarea sa pentru
Programul de la Stockholm 3, Comisia Europeană constată că este esenţial să se consolideze
drepturile la apărare în scopul menţinerii încrederii reciproce între statele membre şi a
încrederii cetăţenilor în Uniunea Europeană.

(10) Discuţiile din ultimii ani privind drepturile procedurale în contextul Uniunii Europene nu au
condus la niciun rezultat concret. Cu toate acestea, s-au înregistrat progrese semnificative în
domeniul cooperării judiciare şi poliţieneşti în ceea ce priveşte măsurile de facilitare a
urmăririi penale. Acum este timpul să se ia măsuri pentru îmbunătăţirea echilibrului dintre
aceste măsuri şi protecţia drepturilor procedurale ale persoanelor. Ar trebui depuse eforturi
pentru consolidarea garanţiilor procedurale şi respectarea statului de drept în cadrul
procedurilor penale, indiferent unde hotărăsc cetăţenii să călătorească, să studieze, să lucreze
sau să trăiască în Uniunea Europeană.
(11) Ţinând seama de importanţa şi de complexitatea acestor chestiuni, pare oportun ca acestea să
fie abordate progresiv, asigurându-se în acelaşi timp o consecvenţă globală. Abordând
acţiunile viitoare pe rând, în funcţie de domenii, se poate acorda o atenţie deosebită fiecărei
măsuri individuale, astfel încât să se permită identificarea şi abordarea problemelor într-un
mod prin care se va acorda o valoare adăugată fiecărei măsuri.
(12) Având în vedere caracterul neexhaustiv al catalogului măsurilor prevăzute în anexă, Consiliul
ar trebui să ia în considerare, de asemenea, posibilitatea de a aborda chestiunea protecţiei unor
drepturi procedurale altele decât cele enumerate în catalog.

1
2

3

A se vedea, printre altele, „Analiza viitorului recunoaşterii reciproce în materie penală în
Uniunea Europeană”, raport al Université Libre de Bruxelles din 20 noiembrie 2008.
A se vedea, de exemplu, „Recomandarea Parlamentului European din 7 mai 2009 adresată
Consiliului privind dezvoltarea unui spaţiu de justiţie penală al Uniunii Europene”
2009/2012(INI), punctul 1 litera (a).
„Un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în serviciul cetăţenilor”, COM (2009) 262/4
(punctul 4.2.2.).
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(13) Toate noile acte legislative ale UE în acest domeniu ar trebui să fie conforme cu standardele
minime stabilite prin convenţie, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului,
adoptă următoarea rezoluţie:
1.

Ar trebui luate măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru a consolida drepturile persoanelor
suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Astfel de măsuri pot include legislaţie,
precum şi alte măsuri.

2.

Consiliul aprobă „Foaia de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale
persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale”, astfel cum figurează în
anexa la prezenta rezoluţie, ca bază pentru viitoarele măsuri. Drepturile cuprinse în această
foaie de parcurs, care ar putea fi completate de alte drepturi, sunt considerate drepturi
procedurale fundamentale şi în această etapă ar trebui să li se acorde prioritate măsurilor în
acest sens.

3.

Comisia este invitată să prezinte propuneri privind măsurile prevăzute în foaia de parcurs şi să
ia în considerare prezentarea cărţii verzi menţionate la punctul F.

4.

Consiliul va analiza toate propunerile prezentate în contextul foii de parcurs şi se angajează să
le analizeze în regim prioritar.

5.

Consiliul va acţiona în cooperare deplină cu Parlamentul European, în conformitate cu
normele aplicabile şi va colabora în mod corespunzător cu Consiliul Europei.
________________
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ANEXĂ LA ANEXĂ

Foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau
acuzate
în cadrul procedurilor penale

Ordinea drepturilor menţionate în această foaie de parcurs este orientativă. Se evidenţiază faptul că
explicaţiile furnizate mai jos servesc numai drept orientări pentru acţiunea propusă şi nu urmăresc
reglementarea conţinutului şi a domeniului general de aplicare a măsurilor vizate în prealabil.

Măsura A: Traducere şi interpretare
Scurtă explicaţie:
Persoana suspectată sau acuzată trebuie să poată înţelege ce se întâmplă şi să se poată face înţeleasă.
O persoană suspectată sau un acuzată care nu vorbeşte sau nu înţelege limba utilizată în cadrul
procedurii va avea nevoie de un interpret şi de traducerea documentelor procedurale esenţiale. Ar
trebui să se acorde, de asemenea, o atenţie deosebită necesităţilor persoanelor cu deficienţe auditive
suspectate sau acuzate.

Măsura B: Informarea privind drepturile şi informarea privind costurile
Scurtă explicaţie:
O persoană suspectată sau acuzată de o infracţiune ar trebui să primească informaţii privind
drepturile sale elementare, verbal sau, după caz, în scris, de exemplu printr-o comunicare în scris a
drepturilor. În plus, persoana în cauză ar trebui, de asemenea, să primească rapid informaţii privind
natura şi cauza acuzaţiilor care i se aduc. O persoană care a fost acuzată ar trebui să aibă dreptul de
a primi, la momentul potrivit, informaţiile necesare pentru pregătirea apărării sale, fiind de la sine
înţeles că aceasta nu ar trebui să aducă atingere cursului normal al procedurilor penale.
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Măsura C: Consiliere şi asistenţă juridică
Scurtă explicaţie:
Dreptul la consiliere juridică (acordată de un avocat) pentru persoana suspectată sau acuzată în
cadrul procedurilor penale într-o etapă cât mai timpurie şi mai adecvată a acestor proceduri este
fundamental pentru garantarea echităţii procedurii; dreptul la asistenţă juridică ar trebui să garanteze
accesul efectiv la dreptul la consiliere juridică sus-menţionat.

Măsura D: Comunicarea cu rudele, angajatorii şi autorităţile consulare
Scurtă explicaţie:
O persoană suspectată sau acuzată care este privată de libertate este informată cu promptitudine în
legătură cu dreptul de a informa cel puţin o persoană, de exemplu o rudă sau un angajator, cu privire
la privarea de libertate, fiind de la sine înţeles că aceasta nu ar trebui să aducă atingere cursului
normal al procedurilor penale. În plus, o persoană suspectată sau acuzată care este privată de
libertate într-un alt stat decât cel din care provine este informată în legătură cu dreptul de a informa
autorităţile consulare competente cu privire la privarea de libertate.

Măsura E: Garanţii speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate vulnerabile
Scurtă explicaţie:
Pentru a se garanta echitatea procedurilor, este important să se acorde o atenţie deosebită
persoanelor suspectate sau acuzate care nu pot înţelege sau urmări conţinutul sau înţelesul
procedurilor datorită, de exemplu, vârstei şi condiţiei psihice sau fizice.
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Măsura F: O carte verde privind arestarea preventivă
Scurtă explicaţie:
Intervalul de timp pe care o persoană îl poate petrece în stare de arest înainte de desfăşurarea
procesului şi pe parcursul desfăşurării acestuia variază mult de la un stat membru la altul.
Perioadele excesiv de lungi de arestare preventivă afectează persoanele în cauză, pot aduce atingere
cooperării judiciare între statele membre şi nu reprezintă valorile pe care le promovează Uniunea
Europeană. Măsurile adecvate care pot fi adoptate în acest context ar trebui analizate într-o carte
verde.

_____________________
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ANEXA 2

DECIZIE-CADRU A CONSILIULUI
privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (1) litera (c) şi
articolul 34 alineatul (2) litera (b),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Parlamentului European,
întrucât1:
(1)

Comunitatea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate,
securitate şi justiţie. În conformitate cu concluziile Consiliului European de la Tampere din
15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul (33), principiul recunoaşterii reciproce în cadrul
Uniunii Europene ar trebui să devină fundamentul cooperării judiciare atât în materie civilă,
cât şi penală.

(2)

La 29 noiembrie 2000, Consiliul, în conformitate cu concluziile de la Tampere, a adoptat un
program de măsuri de punere în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce în materie
penală2. Introducerea programului de măsuri menţionează că principiul recunoaşterii
reciproce „are drept scop consolidarea cooperării dintre statele membre, precum şi creşterea
protecţiei acordate drepturilor individuale”.

1

2

Considerentele nu au fost încă discutate în totalitate; analizarea va avea loc după ce Consiliul
va ajunge la o abordare generală. Cu toate acestea, următoarele considerente fac parte din
pachetul care înaintat Consiliului spre aprobare: 8, 10, 11, 12, 19.
JO C 12, 15.1.2001, p. 10.
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(3)

Punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală
implică faptul că fiecare stat membru are încredere în sistemele de justiţie penală ale
celorlalte state membre. Amploarea procesului de recunoaştere reciprocă depinde, în mare
măsură, de o serie de parametri, precum „mecanisme de protecţie a drepturilor […]
persoanelor suspectate”1 şi standarde minime comune necesare pentru facilitarea aplicării
principiului recunoaşterii reciproce.

(4)

Recunoaşterea reciprocă poate funcţiona în mod eficient doar într-un climat de încredere, în
cadrul căruia nu doar autorităţile judiciare, ci toţi participanţii la procedurile penale consideră
hotărârile autorităţilor judiciare din alte state membre ca fiind echivalente celor emise de
propriile autorităţi, presupunând „nu doar încrederea în justeţea normelor partenerului, ci şi în
faptul că aceste norme sunt în mod corect aplicate”2.

(5)

Cu toate că toate statele membre sunt părţi la Convenţia europeană pentru protecţia
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), experienţa a arătat că doar acest
element nu poate oferi întotdeauna un grad suficient de încredere în sistemele de justiţie
penală ale altor state membre.

(6)

Articolul 31 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede „asigurarea
compatibilităţii normelor aplicabile în statele membre, în măsura necesară îmbunătăţirii
[cooperării judiciare în materie penală]”. Standardele minime comune ar trebui să aibă ca
rezultat creşterea încrederii în sistemele de justiţie penală ale tuturor statelor membre, fapt ce
ar conduce la o cooperare judiciară mai eficientă într-un climat de încredere reciprocă.

(7)

Asemenea standarde comune ar trebui aplicate în domeniile serviciilor de interpretare şi
traducere din cadrul procedurilor penale. În vederea consolidării încrederii necesare între
statele membre, prezenta decizie-cadru prevede standarde de bază comune în ceea ce priveşte
interpretarea şi traducerea în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană, standarde care
reflectă tradiţiile statelor membre în aplicarea prevederilor relevante ale CEDO.

1
2

JO C 12, 15.1.2001, p. 10.
COM(2000) 495, 26.7.2000, p. 4
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(8)

Dreptul la interpretare şi dreptul la traducere pentru persoanele care nu vorbesc şi nu înţeleg
limba în care se desfăşoară procedurile sunt consacrate în articolul 6 din CEDO, astfel cum
sunt interpretate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Dispoziţiile prezentei
decizii-cadru facilitează exercitarea acestor drepturi. În acest sens, prezenta decizie-cadru
urmăreşte asigurarea dreptului unei persoane acuzate sau suspectate la interpretare şi
traducere în cadrul procedurilor penale, în vederea garantării dreptului acesteia la proceduri
echitabile.

(9)

(…)

(10) Drepturile prevăzute în prezenta decizie-cadru ar trebui să se aplice şi procedurilor de
executare a mandatului european de arestare în limitele prevăzute de prezenta decizie-cadru.
Statele membre de executare ar trebui să asigure şi să suporte costurile de interpretare şi
traducere în favoarea persoanei solicitate care nu înţelege sau vorbeşte limba în care se
desfăşoară procedurile.
(11) Prevederile prezentei decizii-cadru ar trebui să garanteze protecţia drepturilor persoanei
suspectate sau acuzate care nu vorbeşte sau nu înţelege limba în care se desfăşoară
procedurile, astfel încât aceasta să înţeleagă suspiciunile sau acuzaţiile care îi sunt aduse, şi să
înţeleagă procedurile pentru a îşi putea exercita drepturile, prin oferirea de asistenţă
lingvistică corespunzătoare gratuită. Persoana suspectată sau acuzată ar trebui să fie capabilă,
între altele, să explice avocatului său propria versiune asupra faptelor, indice orice afirmaţie
cu care nu este de acord şi să atragă avocatului său atenţia asupra oricărui fapt care ar trebui
promovat în apărarea sa. Se reaminteşte în acest sens că dispoziţiile prezentei decizii-cadru
stabilesc obligaţii minime. Statele membre pot extinde drepturile prevăzute în prezenta
decizie-cadru pentru a asigura un nivel mai înalt de protecţie şi în situaţii neprevăzute expres
în prezenta decizie-cadru. Nivelul de protecţie ar trebui să nu coboare sub standardele
prevăzute de CEDO, astfel cum sunt interpretate în jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului.
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(12) Statele membre ar trebui să nu fie obligate să asigure interpretarea comunicării între persoana
suspectată sau acuzată şi avocatul său în cazurile în care aceştia pot comunica eficient în
aceeaşi limbă. De asemenea, statele membre ar trebui să nu fie obligate să asigure
interpretarea unei astfel de comunicări, în situaţia în care dreptul la interpretare este în mod
clar utilizat pentru alte scopuri decât exercitarea dreptului la un proces echitabil în cadrul
procedurilor respective.
(13) Constatarea faptului că nu este nevoie de interpretare sau de traducere ar trebui să facă
obiectul unei posibilităţi de revizuire, în conformitate cu dreptul naţional. O astfel de
revizuire poate avea loc, de exemplu, printr-o procedură specifică de plângere, sau în
contextul procedurii unei căi de atac ordinare împotriva deciziei pe fond.
(14) O asistenţă corespunzătoare ar trebui oferită şi persoanelor suspectate sau acuzate care au
probleme de auz sau vorbire.
(15) Obligaţia de diligenţă către persoana suspectată sau acuzată care se află într-o poziţie
potenţial vulnerabilă, în special datorită unui handicap fizic care îi afectează capacitatea de a
comunica eficient decurge din necesitatea unei administrări echitabile a justiţiei. Organele de
urmărire penală, autorităţile de aplicare a legii şi cele judiciare ar trebui, prin urmare, să se
asigure că aceste persoane îşi pot exercita în mod efectiv drepturile prevăzute în prezenta
decizie-cadru, de exemplu prin acordarea unei atenţii deosebite oricărei vulnerabilităţi
potenţiale care afectează capacitatea de a înţelege procedurile şi de a se face înţelese şi prin
luarea măsurilor corespunzătoare pentru garantarea acestor drepturi.
(16) Garantarea unor proceduri echitabile necesită ca documentele esenţiale, sau cel puţin părţile
importante ale acestor documente, să fie traduse în beneficiul persoanei suspectate sau
acuzate. Autorităţile statului membru decid care document ar trebui tradus, în conformitate cu
dreptul intern. Unele documente ar trebui să fie întotdeauna considerate ca fiind esenţiale şi
să fie traduse, cum ar fi decizia de privare de libertate a unei persoane, rechizitoriul/actul de
inculpare şi orice hotărâre.
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(17) O renunţare la dreptul de a avea o traducere scrisă a documentelor ar trebui să fie neechivocă,
cu un minimum de garanţii, şi ar trebui să nu contravină vreunui interes public important.
(18) Prezenta decizie-cadru respectă drepturile fundamentale şi este conformă cu principiile
recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta
decizie-cadru urmăreşte promovarea dreptului la libertate, a dreptului la un proces echitabil şi
a drepturilor de apărare.
(19) Statele membre ar trebui să se asigure că dispoziţiile articolelor 2-5 din prezenta deciziecadru, în cazurile în care corespund drepturilor garantate de CEDO, sunt puse în aplicare în
conformitate cu cele din CEDO şi cu evoluţiile jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a
Drepturilor Omului.
(20) Întrucât obiectivul de stabilire a unor standarde minime comune nu poate fi realizat de statele
membre acţionând în mod unilateral, şi poate fi atins doar la nivelul Uniunii, Consiliul poate
adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum prevede articolul 2 din
Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut de acest
ultim articol, prezenta decizie-cadru nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea
acestui obiectiv,
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:
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Articolul 1
Domeniu de aplicare
1.

Prezenta decizie-cadru instituie norme privind drepturile la serviciile de interpretare şi de
traducere în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor de executare a mandatului de
arestare european.

2.

De aceste drepturi beneficiază orice persoană din momentul în care respectivei persoane îi
este adus la cunoştinţă, de către autorităţile competente ale unui stat membru, faptul că este
suspectată sau acuzată de comiterea unei infracţiuni, până la finalizarea procedurilor, prin
aceasta înţelegându-se soluţionarea definitivă întrebării dacă persoana suspectată sau
acuzată a comis infracţiunea.

3.

Prezenta decizie-cadru nu se aplică în cazul procedurilor care ar putea conduce la sancţiuni
impuse de alte autorităţi decât instanţele penale, atât timp cât aceste proceduri nu se
desfăşoară în faţa unei instanţe având competenţă în materie penală.
Articolul 2
Dreptul la servicii de interpretare

1.

Statele membre se asigură că persoanei suspectate sau acuzate care nu înţelege sau nu
vorbeşte limba în care se desfăşoară procedurile penale respective i se oferă servicii de
interpretare în limba sa maternă sau în altă limbă pe care o înţelege, în vederea garantării
dreptului său la proceduri echitabile. Serviciile de interpretare, inclusiv pentru comunicarea
dintre persoana suspectată sau acuzată şi avocatul său, trebuie asigurate în cadrul
procedurilor penale desfăşurate în faţa autorităţilor de urmărire penală şi a celor judiciare,
inclusiv în cadrul interogatoriilor efectuate de poliţie, în cadrul tuturor audierilor în faţa
instanţei şi în cadrul oricăror audieri intermediare necesare, şi pot fi furnizate în alte
situaţii. Această dispoziţie nu aduce atingere normelor dreptului intern referitoare la
prezenţa unui avocat în oricare etapă a procedurilor penale.
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2.

Statele membre se asigură că persoanele cu deficienţe auditive sunt asistate de un interpret,
dacă această soluţie este potrivită pentru acea persoană.

3.

Statele membre se asigură că se fac verificările corespunzătoare, inclusiv prin consultarea
persoanei suspectate sau acuzate, privind capacitatea acesteia de a înţelege şi vorbi limba
în care se desfăşoară procedurile şi necesitatea de a fi asistată de un interpret.

4.

Statele membre se asigură că, într-o etapă a procedurilor, în conformitate cu dreptul intern,
există posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva oricărei hotărâri care dispune că
nu este necesară asigurarea serviciilor de interpretare. Astfel de căi de atac nu presupun
obligaţia statului membru de a asigura un mecanism separat în care singurul temei al
revizuirii să fie contestarea unei astfel de hotărâri.

5.

În cadrul procedurilor de executare a mandatului european de arestare, statul membru de
executare se asigură că autorităţile sale competente asigură oricărei persoane supuse unei
asemenea proceduri, care nu înţelege sau nu vorbeşte limba în care se desfăşoară
procedurile, servicii de interpretare în conformitate cu prezentul articol.
Articolul 3
Dreptul la servicii de traducere a documentelor esenţiale

1.

Statele membre se asigură că persoanei suspectate sau acuzate care nu înţelege limba în
care se desfăşoară procedurile respective i se asigură traducerea, în limba sa maternă sau în
altă limbă pe care o înţelege, a tuturor documentelor esenţiale în vederea garantării
dreptului său la proceduri echitabile, sau cel puţin a părţilor importante ale acestor
documente, cu condiţia ca persoana respectivă să aibă drept de acces la documentele
respective în temeiul dreptului intern.
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2.

Autorităţile competente hotărăsc care sunt documentele esenţiale care trebuie traduse în
temeiul alineatului (1). Printre documentele esenţiale care trebuie traduse, în întregime sau
doar părţile importante, se numără cel puţin ordinul de reţinere sau deciziile echivalente
care privează persoana de libertate, rechizitoriul/actul de inculpare şi orice hotărâre, în
cazul în care aceste documente există.

3.

Persoana suspectată sau acuzată sau avocatul acesteia poate înainta o cerere motivată de
traducere a altor documente necesare pentru exercitarea eficientă a dreptului la apărare.

4.

Statele membre se asigură că, într-o etapă a procedurilor, în conformitate cu dreptul intern,
există posibilitatea exercitării unei căi de atac dacă nu este asigurată traducerea unui
document dintre cele menţionate la alineatele (2) şi (3). Astfel de căi de atac nu presupun
obligaţia statului membru de a asigura un mecanism separat în care singurul temei al
revizuirii să fie contestarea unei astfel de hotărâri.

5.

În cadrul procedurilor de executare a mandatului european de arestare, statul membru de
executare se asigură că autorităţile sale competente asigură traducerea acestui document
oricărei persoane supuse unei asemenea proceduri, care nu înţelege sau nu vorbeşte limba
în care este redactat mandatul european de arestare, sau în care acesta a fost tradus de către
statul membru emitent.

6.

Cu condiţia ca aceasta să nu afecteze caracterul echitabil al procedurilor, o traducere orală
sau un rezumat oral al documentelor menţionate în prezentul articol pot fi asigurate în locul
unei traduceri scrise, dacă este cazul.

7.

O persoană care are, în temeiul prezentului articol, dreptul la traducerea documentelor
poate, în orice moment, renunţa la acest drept.
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Articolul 4
Costurile serviciilor de interpretare şi traducere
Statele membre acoperă costurile legate de serviciile de interpretare şi de traducere care rezultă din
aplicarea articolelor 2 şi 3, indiferent de rezultatul procedurilor.
Articolul 5
Calitatea serviciilor de interpretare şi traducere
Statele membre iau măsuri concrete pentru a se asigura de faptul că interpretarea şi traducerea
furnizate sunt corespunzătoare, astfel încât să permită persoanei suspectate sau acuzate, precum şi
persoanei care face obiectul executării unui mandat european de arestare, să îşi exercite pe deplin
drepturile.
Articolul 6
Clauza de menţinere a nivelului de protecţie
Nicio dispoziţie a prezentei decizii-cadru nu se interpretează ca o limitare a vreunui drept sau
garanţii procedurale, nici ca o derogare de la acestea, care sunt asigurate potrivit Convenţiei
europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit altor dispoziţii
relevante din dreptul internaţional sau potrivit legislaţiei oricărui stat membru şi care asigură un
nivel mai ridicat de protecţie.
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Articolul 7
Punere în aplicare
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispoziţiilor prezentei decizii-cadru
până cel târziu la …….1
Statele membre comunică până la aceeaşi dată Consiliului şi Comisiei textul dispoziţiilor care
transpun în dreptul intern obligaţiile impuse de prezenta decizie-cadru.
Articolul 8
Raport
Până la …2 , Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare a
măsurii în care statele membre au adoptat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei deciziicadru, însoţit, dacă este necesar, de propuneri legislative.

Articolul 9
Intrare în vigoare
Prezenta decizie-cadru intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu
Preşedintele

1
2

30 de luni de la publicarea prezentei decizii-cadru în Jurnalul Oficial.
42 de luni de la publicarea prezentei decizii-cadru în Jurnalul Oficial.
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ANEXA 3

Proiect
de rezoluţie a Consiliului şi a guvernelor
statelor membre reunite în cadrul Consiliului
de favorizare a punerii în aplicare de către statele membre a dreptului la interpretare şi la
traducere în cadrul procedurilor penale
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI GUVERNELE
STATELOR MEMBRE REUNITE ÎN CADRUL CONSILIULUI,
întrucât:
Decizia-cadru 2009/XXX/JAI a Consiliului privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele
penale prevede anumite cerinţe referitoare la drepturile persoanelor suspectate sau acuzate de
comiterea unei infracţiuni şi ale persoanelor care fac obiectul procedurilor de executare a unui
mandat european de arestare, care nu înţeleg sau nu vorbesc limba în care se desfăşoară procedurile,
de a fi asistate de un interpret şi de a primi traducerea documentelor esenţiale.
Respectând în întregime procedurile bugetare naţionale, statelor membre ar trebui să li se ofere
orientări în vederea promovării punerii în aplicare eficace a respectivelor drepturi,
ADOPTĂ PREZENTA REZOLUŢIE:
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Domeniu de aplicare şi obiective
(1)

Prezenta rezoluţie are drept scop promovarea drepturilor prevăzute în Decizia-cadru
2009/XXX/JAI privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale.

(2)

Avansând pe baza principiilor prevăzute în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, statele membre, asigurând punerea în aplicare a
Deciziei-cadru 2009/XXX/JHA, sunt încurajate să promoveze în mod activ măsurile
prevăzute în continuare.

(3)

Obiectivul măsurilor adoptate ar trebui să fie dezvoltarea unor practici adecvate şi eficiente în
statele membre pentru interpretare şi traducere pe durata procedurilor penale. Măsurile
prevăzute în continuare se aplică şi serviciilor de interpretare şi traducere asigurate de statul
membru de executare în procedurile de executare a unui mandat european de arestare.

Măsuri
Reprezentarea specialiştilor
(4)

Reprezentanţii profesiilor de interpret şi traducător ar trebui să fie invitaţi să se implice, dacă
este cazul, în punerea practică în aplicare a măsurilor de mai jos, precum şi în realizarea
obiectivelor prezentei rezoluţii.
Calificare

(5)

Statele membre ar trebui să urmărească un nivel înalt de calificare pentru interpreţii şi
traducătorii implicaţi în procedurile penale pentru a avea un standard adecvat de interpretare
şi traducere care să asigure proceduri echitabile. Pe lângă competenţe lingvistice generale,
aceşti traducători şi interpreţi ar trebui să aibă cunoştinţe de specialitate de terminologie
juridică.

(6)

Interpreţii şi traducătorii ar trebui să fie încurajaţi să îşi îmbunătăţească competenţele
profesionale prin formare şi dezvoltare profesională continuă.
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(7)

Calificarea interpreţilor şi a traducătorilor implicaţi în procedurile penale ar trebui să fie
verificată printr-un titlu formal sau orice altă dovadă similară privind cunoştinţele, de
exemplu prin acreditare sau certificare, pentru limba respectivă.

(8)

Statele membre ar trebui să urmărească un nivel înalt de calificare pentru interpreţii care
asistă persoanele suspectate sau acuzate care prezintă deficienţe auditive.

(9)

Ar trebui să se verifice că interpreţii şi traducătorii implicaţi în proceduri penale sunt persoane
integre.
Formarea

(10) Fără a aduce atingere independenţei judiciare sau diferitelor organizaţii judiciare din Uniunea
Europeană, statele membre ar trebui să încurajeze persoanele responsabile de formarea
judecătorilor, procurorilor şi personalului judiciar implicat în proceduri penale să dea o atenţie
deosebită particularităţilor comunicării cu asistenţa unui interpret, astfel încât să asigure o
comunicare eficientă şi efectivă.

Înregistrarea
(11) Statele membre ar trebui să asigure existenţa unui registru naţional sau a unor registre de
interpreţi şi traducători calificaţi pentru a fi utilizaţi în cadrul procedurilor penale.
(12) Registrul sau registrele ar trebui să fie actualizate astfel încât să reflecte, între altele, statutul
calificărilor interpretului sau ale traducătorului, fără a aduce atingere aplicării normelor de
protecţie a persoanelor faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal.
(13) Statele membre sunt încurajate să acorde acces la propriile registre naţionale autorităţilor
competente din alte state membre.
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(14) În acest context, ar trebui acordată o atenţie deosebită obiectivului de facilitare a
interconectării bazelor de date pentru traducătorii şi interpreţii din domeniul juridic, astfel
cum se prevede în cadrul Planului de acţiune privind e-justiţia europeană din 27 noiembrie
2008.
Angajarea interpreţilor şi traducătorilor înregistraţi
(15) Statele membre ar trebui să se asigure, în măsura în care acest lucru este posibil, că numai
interpreţii şi traducătorii înregistraţi sunt utilizaţi în cadrul procedurilor penale. Serviciile unui
interpret sau traducător neînregistrat ar trebui să fie utilizate numai în cazul în care angajarea
unui interpret sau traducător înregistrat nu este posibilă în mod rezonabil. În astfel de situaţii,
autorităţile competente ar trebui să acorde o atenţie deosebită calităţii interpretării sau
traducerii.
Accesul de la distanţă la interpretare
(16) În situaţiile în care acest lucru este adecvat, s-ar putea furniza interpretare la distanţă, de
exemplu prin utilizarea unor convorbiri telefonice între mai multe părţi sau a echipamentelor
pentru videoconferinţe.
Codurile de conduită şi orientările privind cele mai bune practici
(17) Ar trebui să fie încurajată adoptarea codurilor de conduită, precum şi a unor orientări privind
cele mai bune practici pentru interpreţi şi traducători. Acestea ar trebui să conţină, între altele,
dispoziţii privind integritatea profesională şi confidenţialitatea.
(18) Pentru a asigura continuarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate în cadrul procedurilor
penale de interpreţi şi traducători, statele membre ar trebui să facă schimb periodic de
informaţii cu privire la experienţe şi practici în acest domeniu. Comisia este invitată să
organizeze consultări periodice între statele membre şi reprezentanţii organismelor
profesionale angajate în interpretare şi traducere, pentru a facilita schimbul de experienţe
evidenţiat anterior.
______________________
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