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LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin 
kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan 
liittotasavallan aloitteesta hyväksyä neuvoston puitepäätös vastaajan poissa 
ollessa annettujen päätösten täytäntöönpanosta ja eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 
tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen 
2005/214/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta 
menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen 
2006/783/YOS, ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta 
rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai 
vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden 
täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa tehdyn puitepäätöksen .../.../YOS 
muuttamisesta
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Valmistelija: Neena Gill
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LYHYET PERUSTELUT

Eri puitepäätöksissä (eurooppalaista pidätysmääräystä ja jäsenvaltioiden välisiä 
luovuttamismenettelyjä koskeva puitepäätös 2002/584/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen soveltamista taloudellisiin seuraamuksiin koskeva puitepäätös 2005/214/YOS ja 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista menetetyksi tuomitsemista koskeviin 
päätöksiin koskeva puitepäätös 2006/783/YOS) on erilaisia säännöksiä vastaajan poissa 
ollessa tehtyjen oikeudellisten päätösten täytäntöön panemattomuudesta ja toimeenpaneville 
viranomaisille suotavasta merkittävästä harkintavallasta.

Tämä vastaajan poissa ollessa tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa koskeva 
lainsäädäntöehdotus on merkittävä, koska sillä turvataan muissa jäsenvaltioissa vastaajan 
poissa ollessa tehtyjen oikeudellisten päätösten täytäntöönpanoa koskevien määräysten 
yhdenmukaisuus ja toisaalta luodaan selkeät ja yhteiset ratkaisut, joilla määritellään 
epäysperusteet.

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotuksen päätavoitetta eli epäysperusteiden rajoittamista. 
Hän on kuitenkin tehnyt erinäisiä ehdotuksia, joilla pyritään ottamaan huomioon kansalaisten 
perusoikeuksien ja -vapauksien tasapainottaminen tehokasta oikeudellista yhteistyötä ja 
vastavuoroista tunnustamista koskevien tarpeiden kanssa.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Päätösehdotus – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

2. Tämä puitepäätös ei vaikuta 
velvoitteeseen kunnioittaa 
perustamissopimuksen 6 artiklaan 
sisältyviä perusoikeuksia ja keskeisiä 
oikeusperiaatteita, ja oikeusviranomaisten 
velvoitteet tältä osin eivät muutu.

2. Tämä puitepäätös ei vaikuta 
velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan 
sisältyviä perusoikeuksia ja keskeisiä 
oikeusperiaatteita, ja oikeusviranomaisten 
velvoitteet tältä osin eivät muutu.

Perustelu

On parempi yksilöidä, mitä sopimusta sovelletaan.
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Tarkistus 2

Päätösehdotus – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – a kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

a) haaste oli annettu asianomaiselle 
henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai 
hänelle oli toimivaltaisen edustajan 
kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen 
poissa ollessaan annettuun päätökseen 
johtaneen oikeuskäsittelyn suunniteltu 
aika ja paikka päätöksen tehneen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti ja että hänelle oli ilmoitettu 
siitä, että päätös voidaan antaa ilman, että 
hän on läsnä oikeuskäsittelyssä;

a) haaste oli annettu asianomaiselle 
henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai 
haastetun nimeämälle toimivaltaiselle 
edustajalle, johon tämä on yhteydessä;

Perustelu

Tällä yritetään välttää, että palveluvaatimus täytettäisiin tuomioistuimen nimeämällä 
asianajajalla, joka ei välttämättä kykene olemaan yhteydessä vastaajaan.

Tarkistus 3

Päätösehdotus – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – c kohta – i alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

i) se annetaan hänelle tiedoksi viimeistään 
viidentenä päivänä luovuttamisesta ja 
hänelle nimenomaisesti ilmoitetaan hänen 
oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja 
oikeudestaan olla läsnä kyseisessä 
käsittelyssä;

i) se annetaan hänelle henkilökohtaisesti 
tiedoksi luovuttamisen yhteydessä ja 
hänelle nimenomaisesti ilmoitetaan hänen 
oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja 
oikeudestaan olla läsnä kyseisessä 
oikeudenkäynnissä;

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että henkilöllä on oikeus mahdollisimman hyvään suojaan 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 
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mukaisesti.

Tarkistus 4

Päätösehdotus – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – c kohta – ii alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

ii) hänellä on vähintään [...] päivää aikaa 
pyytää uudelleenkäsittelyä

ii) hänellä on vähintään kansallisessa 
lainsäädännössä säädetty määräaika 
uudelleenkäsittelyn pyytämistä varten 
taikka ellei asiasta ole säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä vähintään 
10 ja enintään 15 päivää aikaa pyytää 
uudelleenkäsittelyä

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että henkilöllä on oikeus mahdollisimman hyvään suojaan 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 
mukaisesti.
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