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Tarkistus 40
Philip Bradbourn

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

1. hyväksyy Slovenian tasavallan, Ranskan 
tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin 
kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan 
liittotasavallan aloitteen sellaisena kuin se 
on tarkistettuna;

1. hylkää Slovenian tasavallan, Ranskan 
tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin 
kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan 
liittotasavallan aloitteen;

Or. en

Perustelu

Tämä aloite olisi täysin vastoin perustavaa laatua olevia oikeusperiaatteita, jotka ovat 
määritelleen ne jäsenvaltiot, jotka käyttävät yhteistä oikeusjärjestelmää. Se on tarpeeton 
ottaen huomioon muut nykyisin olemassa olevat oikeudellisen yhteistyön menetelmät.

Tarkistus 41
Ioannis Varvitsiotis

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(1 a) On tarpeetonta vahvistaa keskinäistä 
luottamusta vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvalla alueella 
rikosasioissa Euroopan tason 
toimenpiteillä, joilla on tarkoitus 
varmistaa tuomioiden entistä suurempi 
yhdenmukaisuus ja keskinäinen 
tunnustaminen rikosasioissa, ja 
hyväksymällä joitakin yhteisön 
määräyksiä ja käytäntöjä rikosasioissa.

Or. el
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Perustelu

Tarkistus perustuu ajatukseen, että edistetään yhteisön rikosoikeutta kokonaisuudessaan.

Tarkistus 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(1 a) Puitepäätös rikosoikeudellisissa 
menettelyissä noudatettavista oikeuksista 
(vielä käsiteltävänä neuvostossa) on 
ennakkovaatimus tämän puitepäätöksen 
asianmukaisen toiminnan kannalta. 
Rikosoikeudellisia menettelyjä koskevan 
puitepäätöksen hyväksyminen on 
kiireellinen asia vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen täytäntöönpanon kannalta.

Or. en

Tarkistus 43
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Neuvoston teksti Tarkistus

(4) Sen vuoksi on tarpeen säätää selkeistä 
ja yhteisistä ratkaisuista, joissa 
määritellään kieltäytymisen perusteet ja 
täytäntöönpanoviranomaiselle jätetty 
harkintavalta.

(4) Sen vuoksi on tarpeen säätää selkeistä 
ja yhteisistä ratkaisuista, joissa 
määritellään vastaajan poissa ollessa 
annetun päätöksen täytäntöönpanemista 
koskevat kieltäytymisen perusteet ja 
täytäntöönpanoviranomaiselle jätetty 
harkintavalta.

Or. en
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Tarkistus 44
Sarah Ludford

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston teksti Tarkistus

(6) Kyseisten puitepäätösten mukaisia 
kieltäytymisperusteita koskevissa 
yhteisissä ratkaisuissa olisi otettava 
huomioon tilanteiden vaihtelevuus sen 
suhteen, miten syytetylle ilmoitetaan 
hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston teksti Tarkistus

(6) Kyseisten puitepäätösten mukaisia 
kieltäytymisperusteita koskevissa 
yhteisissä ratkaisuissa olisi otettava 
huomioon tilanteiden vaihtelevuus sen 
suhteen, miten syytetylle ilmoitetaan 
hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn.

(6) Kyseisten puitepäätösten mukaisia 
kieltäytymisperusteita koskevissa 
yhteisissä ratkaisuissa olisi otettava 
huomioon tilanteiden vaihtelevuus, mikä 
liittyy oikeuteen ilmoittaa asianomaiselle 
henkilölle hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn tai 
muutoksenhakuun ja hänen oikeudestaan 
osallistua tällaiseen uudelleenkäsittelyyn 
tai muutoksenhakuun sekä saada 
tapausta koskevat tosiasiat, mukaan 
luettuina uusi todistusaineisto, uudelleen 
käsitellyiksi siten, että on mahdollista, että 
alkuperäinen päätös saatetaan kumota. 

Or. en
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Tarkistus 46
Sarah Ludford

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(6 a) Sellaisen oikeudenkäynnin jälkeen, 
jossa vastaaja ei itse ole ollut 
henkilökohtaisesti läsnä, annetun 
päätöksen tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta ei pitäisi kieltäytyä, jos 
päätöksen tehneen valtion toimittamien 
tietojen perusteella voidaan tyydyttävästi 
osoittaa, että haaste oli annettu 
vastaajalle henkilökohtaisesti tiedoksi tai 
hän oli tosiasiallisesti saanut muulla 
tavalla virallista tietoa oikeudenkäynnin 
suunnitellusta ajasta ja paikasta. Tällöin 
oletetaan, että henkilö oli saanut kyseiset 
tiedot "hyvissä ajoin" eli riittävästi 
etukäteen, jotta hän saattoi osallistua 
oikeudenkäyntiin ja tosiasiallisesti käyttää 
oikeuttaan puolustukseen. Kaikki tiedot 
olisi annettava kielellä, jota vastaaja 
ymmärtää.

Or. en

Perustelu

Jotta saadaan aikaan mitattavissa oleva myönteinen vaikutus puolustusoikeuksiin, 
ehdotuksessa olisi selvennettävä, että vastuun asianmukaisesta ilmoittamisesta on oltava 
päätöksen tehneellä valtiolla, jonka on pystyttävä osoittamaan, että 1) ilmoitus käsittelystä oli 
lähetetty ja että vastaaja sai tosiasiallisesti ilmoituksen  2) oikeudellinen avustaja 
valtuutettiin kirjallisesti edustajaan vastaajaa käsittelyn aikana ja 3) vastaajalle on ilmoitettu 
hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja asianomaisista määräajoista vaatia sitä hänen 
ymmärtämällään kielellä.
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Tarkistus 47
Sarah Ludford

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(7 a) Päätöstä, joka on annettu sellaisen 
oikeudenkäynnin perusteella, jossa 
vastaaja ei ollut henkilökohtaisesti läsnä, 
ei pitäisi kieltäytyä tunnustamasta ja 
panemasta täytäntöön, jos vastaajaa, jolle 
on asianmukaisesti ilmoitettu 
suunnitellusta oikeudenkäynnistä, 
puolusti oikeudenkäynnissä vastaajan itse 
valitsema oikeudellinen avustaja, jolle 
hän on tämän tekemiseksi antanut 
kirjallisen valtuutuksen ja varmistanut 
tällä tavoin, että oikeusapu oli 
käytännöllistä ja tehokasta.

Or. en

Perustelu

Jotta saadaan aikaan mitattavissa oleva myönteinen vaikutus puolustusoikeuksiin, 
ehdotuksessa olisi selvennettävä, että vastuun asianmukaisesta ilmoittamisesta on oltava 
päätöksen tehneellä valtiolla, jonka on pystyttävä osoittamaan, että 1) ilmoitus käsittelystä oli 
lähetetty ja että vastaaja sai tosiasiallisesti ilmoituksen  2) oikeudellinen avustaja 
valtuutettiin kirjallisesti edustamaan vastaajaa käsittelyn aikana ja että kyseinen edustaminen 
oli käytännöllistä ja tehokasta ja 3) vastaajalle on ilmoitettu hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn ja asianomaisista määräajoista vaatia sitä hänen ymmärtämällään 
kielellä.

Tarkistus 48
Sarah Ludford

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(7 b) Poissaolevana annetun tuomion 
uudelleenkäsittelyssä vastaajan olisi 
oltava samassa asemassa kuin ensi kertaa 
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oikeudenkäynnissä olevan henkilön. 
Tämän vuoksi asianomaisella henkilöllä 
on oltava oikeus olla läsnä 
uudelleenkäsittelyssä, tapauksen 
olennaiset näkökohdat, uusi 
todistusaineisto mukaan luettuna, 
käsitellään (uudelleen) ja käsittelyn 
tuloksena voi olla se, että alkuperäinen 
päätös kumotaan ja vastaaja voi hakea 
muutosta uuteen päätökseen.

Or. en

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että poissaolevana annetun tuomion uudelleenkäsittelyssä vastaajan 
olisi oltava samassa asemassa kuin ensi kertaa oikeudenkäynnissä olevan henkilön. Erityisesti 
on oltava oikeus uudelleenkäsittelyn jälkeiseen muutoksenhakuun Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen (ECHR) pöytäkirjaan nro 7 sisältyvän 2 artiklan ja YK:n kansalais-
ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (ICCPR) 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 49
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
2 artikla  – 1 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
1 artikla– 4 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

4. Tässä puitepäätöksessä "vastaajan poissa 
ollessa annetulla päätöksellä" tarkoitetaan 
vapausrangaistusta tai 
vapaudenmenetyksen käsittävää 
turvaamistoimenpidettä, kun vastaaja ei ole 
ollut henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen 
päätökseen johtaneessa menettelyssä.".

4. Tässä puitepäätöksessä "vastaajan poissa 
ollessa annetulla päätöksellä" tarkoitetaan 
vapausrangaistusta tai 
vapaudenmenetyksen käsittävää 
turvaamistoimenpidettä, kun vastaaja ei ole 
ollut henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen 
päätökseen johtaneessa 
oikeuskäsittelyssä.";

Or. en
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Tarkistus 50
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – 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 
hänelle oli asianmukaisesti toimivaltaisen 
edustajan kautta tai muulla tavalla ja 
hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa 
ollessaan annettuun päätökseen johtaneen 
oikeudenkäynnin suunniteltu aika ja 
paikka päätöksen tehneen valtion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
että hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös 
voidaan antaa ilman, että hän on läsnä 
oikeuskäsittelyssä;

Or. en

Tarkistus 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – 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) a) haaste oli annettu suoraan 
asianomaiselle henkilölle 
henkilökohtaisesti tiedoksi tai hän oli 
tosiasiallisesti saanut muulla tavalla
hyvissä ajoin tiedon hänen poissa ollessaan 
annettuun päätökseen johtaneen 
oikeudenkäynnin suunnitellusta ajasta ja 
paikasta ja että hänelle oli ilmoitettu siitä, 
että päätös voidaan antaa ilman, että hän on 
läsnä oikeuskäsittelyssä; tai
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Or. en

Tarkistus 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
4 a artikla – a a kohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(a a) suunnitellusta oikeuskäsittelystä 
tietoiselle asianomaiselle henkilölle oli 
annettu valtuudet käyttää oikeudellista 
avustajaa, jonka asianomainen henkilö 
valitsi, nimitti ja palkkasi tai jonka valtio 
nimitti ja palkkasi ja jota kyseinen 
oikeudellinen avustaja edusti 
oikeuskäsittelyn aikana; tai

Or. en

Tarkistus 53
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – 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 tiedoksi 
henkilökohtaisesti ja viimeistään kolmen 
päivän kuluttua luovuttamisesta ja hänelle 
nimenomaisesti ilmoitetaan hänen 
oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai 
muutoksenhakuun ja läsnäoloon 
oikeuskäsittelyssä;

Or. en
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Tarkistus 54
Panayiotis Demetriou

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

Neuvoston teksti Tarkistus

(ii) hänellä on vähintään [...]¹ päivää aikaa
pyytää uudelleenkäsittelyä."

(ii) hänellä on oikeus pyytää 
uudelleenkäsittelyä tai hakea muutosta 
määrätyn ajan kuluessa.

¹ Ajanjakso ilmoitetaan.

Or. en

Tarkistus 55
Sarah Ludford

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

Neuvoston teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosta vastaava 
oikeusviranomainen voi myös kieltäytyä 
panemasta täytäntöön eurooppalaista 
pidätysmääräystä, joka on annettu 
vapausrangaistuksen tai 
vapaudenmenetyksen käsittävän 
turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa 
varten, jos päätös on annettu vastaajan 
poissa ollessa, jollei eurooppalaisessa 
pidätysmääräyksessä todeta, että:

Täytäntöönpanosta vastaava 
oikeusviranomainen voi myös kieltäytyä 
panemasta täytäntöön eurooppalaista 
pidätysmääräystä, joka on annettu 
vapausrangaistuksen tai 
vapaudenmenetyksen käsittävän 
turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa 
varten, jos päätös on annettu vastaajan 
poissa ollessa, jollei päätöksen tehneen 
oikeusviranomaisen antamien tietojen 
perusteella voida tyydyttävästi todeta, että:
(a) asianmukaisen määräajan kuluessa ja 
vastaajan ymmärtämää kieltä käyttäen

(a) haaste oli annettu asianomaiselle 
henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai
hänelle oli toimivaltaisen edustajan 
kautta ja hyvissä ajoin ilmoitettu hänen 
poissa ollessaan annettuun päätökseen 

(i) haaste oli annettu asianomaiselle 
henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai 
hän oli muilla keinoin todella saanut 
virallisen tiedon päätökseen johtaneen 
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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; 

oikeudenkäynnin suunnitellusta 
ajankohdasta ja paikasta siten, että 
voidaan kiistattomasti todeta, että 
asianomainen henkilö oli tietoinen 
suunnitellusta oikeudenkäynnistä,

sekä

(i i) viranomainen toimitti hänelle 
henkilökohtaisesti kirjallisen ilmoituksen 
siitä, että päätös voitaisiin antaa, jos hän 
ei olisi läsnä oikeudenkäynnissä

tai

(b) kun hänelle oli toimitettu haaste 
henkilökohtaistesti tai hän olisi saanut 
muulla tavalla tosiasiallisesti virallista 
tietoa suunnitellun oikeudenkäynnin 
ajasta ja paikasta, hänelle oli annettu 
valtuutus oikeudelliseen avustajaan, joka 
puolustaisi häntä oikeudenkäynnissä
tai

(b) sen jälkeen, kun poissa ollessa annettu 
päätös on annettu asianomaiselle henkilölle 
tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti 
ilmoitettu hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn ja oikeudestaan olla 
läsnä kyseisessä käsittelyssä, hän:

(c) sen jälkeen, kun annettu päätös on 
annettu asianomaiselle henkilölle 
henkilökohtaisesti tiedoksi ja hänelle on 
nimenomaisesti ilmoitettu kirjallisesti 
viranomaisen toimesta ja hänen 
ymmärtämällään kielellä hänen 
oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn, jossa 
hänellä olisi oikeus olla läsnä, tapauksen 
olennaiset näkökohdat, uusi 
todistusaineisto mukaan luettuna, 
käsitellään (uudelleen) ja käsittelyn 
tuloksena voi olla se, että alkuperäinen 
päätös kumotaan ja vastaaja voi hakea 
muutosta uuteen päätökseen hän

(i) on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän 
riitauta hänen poissa ollessaan annettua 
päätöstä;

(i) nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän 
riitauta päätöstä;

tai tai
(i i) ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä 
määrätyn ajan kuluessa, joka oli vähintään 
[...] päivää;

(i i) ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai 
muutoksenhakua määrätyn ajan kuluessa, 
joka oli vähintään [...] päivää;
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tai tai
(c) asianomaiselle henkilölle ei ole annettu 
hänen poissa ollessaan annettua päätöstä 
tiedoksi henkilökohtaisesti, mutta

(c a) asianomaiselle henkilölle ei ole 
annettu päätöstä tiedoksi 
henkilökohtaisesti, mutta 

(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 tiedoksi ennen 
luovuttamista ja hänelle nimenomaisesti 
ilmoitetaan hänen ymmärtämällään 
kielellä hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn, jossa hänellä on 
oikeus olla läsnä, tapauksen olennaiset 
näkökohdat, uusi todistusaineisto mukaan 
luettuna, käsitellään (uudelleen) ja 
käsittelyn tuloksena voi olla se, että 
alkuperäinen päätös kumotaan ja 
vastaaja voi hakea muutosta uuteen 
päätökseen;

sekä sekä
(i i) hänellä on vähintään [...]¹ päivää aikaa
pyytää uudelleenkäsittelyä."

(i i) hänelle ilmoitetaan, että hänellä on 
vähintään [...] päivää aikaa pyytää tällaista 
uudelleenkäsittelyä."

Or. en

Perustelu

Jotta saadaan aikaan mitattavissa oleva myönteinen vaikutus puolustusoikeuksiin, 
ehdotuksessa olisi selvennettävä, että vastuun asianmukaisesta ilmoittamisesta on oltava 
päätöksen tehneellä valtiolla, jonka on pystyttävä osoittamaan, että 1) ilmoitus käsittelystä oli 
lähetetty ja että vastaaja sai tosiasiallisesti ilmoituksen  2) oikeudellinen avustaja 
valtuutettiin kirjallisesti edustamaan vastaajaa käsittelyn aikana ja että kyseinen edustaminen 
oli käytännöllistä ja tehokasta ja 3) vastaajalle on ilmoitettu hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn ja asianomaisista määräajoista vaatia sitä hänen ymmärtämällään 
kielellä. Tarvittaessa asiakirja-aineisto on liitettävä todistukseen, jonka päätöksen tehnyt 
viranomainen lähettää toimeenpanevalle viranomaiselle.

Tarkistus 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
2 artikla – 4 alakohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – d ruutu – 2.3.2 kohta – 1 alakohta
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Neuvoston teksti Tarkistus

– henkilölle annetaan hänen poissa 
ollessaan annettu päätös tiedoksi ... päivän 
kuluessa luovuttamisesta; ja

henkilölle annetaan henkilökohtaisesti 
hänen poissa ollessaan annettu päätös 
tiedoksi...  ...päivän kuluessa 
luovuttamisesta; ja

Or. en

Tarkistus 57
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – d ruutu – 2.3.2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

– henkilölle annetaan hänen poissa 
ollessaan annettu päätös tiedoksi ... päivän 
kuluessa luovuttamisesta; ja

– henkilölle annetaan hänen poissa 
ollessaan annettu päätös henkilökohtaisesti 
välittömästi tiedoksi, eikä missään 
tapauksessa myöhemmin kuin kolme 
päivää luovuttamisen jälkeen; ja

Or. en

Tarkistus 58
Sarah Ludford

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Puitepäätös 2002/584/YOS
Liite – d ruutu

Neuvoston teksti Tarkistus

(d) Annettiinko päätös asianomaisen 
poissa ollessa:

(d) Ilmoittakaa, oliko henkilö 
henkilökohtaisesti läsnä päätökseen 
johtaneessa oikeudenkäynnissä:

1. � Ei annettu 1.� Kyllä, henkilö oli henkilökohtaisesti 
läsnä päätökseen johtaneessa 
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oikeudenkäynnissä.

2. � Kyllä annettiin. Jos vastaus on kyllä, 
vahvistakaa, että:

2. � Ei, henkilö ei ollut henkilökohtaisesti 
läsnä päätökseen johtaneessa 
oikeudenkäynnissä.

2.1 Jos vastasitte kielteisesti kysymykseen 
2, ilmoittakaa, oliko

� 2.1 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 hänelle oli ilmoitettu siitä,
että päätös voidaan antaa ilman, että hän
on läsnä oikeuskäsittelyssä

haaste annettu asianomaiselle henkilölle 
henkilökohtaisesti tiedoksi tai oliko hän 
muilla keinoin todella saanut virallisen 
tiedon päätökseen johtaneen 
oikeudenkäynnin suunnitellusta 
ajankohdasta ja paikasta siten, että 
voidaan kiistattomasti todeta, että 
asianomainen henkilö oli tietoinen 
suunnitellusta oikeudenkäynnistä, ja oliko
hänelle ilmoitettu, että päätös voidaan 
tehdä, jos hän ei ole läsnä 
oikeudenkäynnissä.

Haasteen toimittamisen tai muun
henkilölle ilmoittamisen aika ja paikka:

Haasteen toimittamisen aika ja paikka tai 
se, milloin hän sai virallisen tiedon 
muulla tavalla:

…………………………………………… ..................................................................

Kieli, jolla tieto toimitettiin
.................................................................

Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin ja mitkä 
asiakirjat olivat liitteinä:

…………………………………………… ..................................................................
TAI TAI

2.1.2 kun hänelle oli toimitettu haaste 
henkilökohtaistesti tai hän olisi saanut 
muulla tavalla hänen ymmärtämällään 
kielellä tosiasiallisesti virallista tietoa 
suunnitellun oikeudenkäynnin ajasta ja 
paikasta, vastaajalle oli annettu valtuutus 
oikeudelliseen avustajaan, joka 
puolustaisi häntä oikeudenkäynnissä, ja 
hän sai tosiasiallisesti käytännöllistä ja 
tehokasta oikeusapua ja häntä edustettiin
Antakaa tietoja siitä, miten tämä ehto 
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täytettiin:
.....................................................................
TAI

� 2.2 sen jälkeen, kun henkilön poissa 
ollessa annettu päätös on annettu hänelle 
tiedoksi, henkilö on nimenomaisesti 
ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa 
ollessaan annettua päätöstä

sen jälkeen, kun annettu päätös on annettu 
hänelle henkilökohtaisesti tiedoksi ja 
hänelle on ilmoitettu kirjallisesti 
viranomaisen toimesta ja hänen 
ymmärtämällään kielellä hänen 
oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn, jossa 
hänellä olisi oikeus olla läsnä, tapauksen 
olennaiset näkökohdat, uusi 
todistusaineisto mukaan luettuna, 
käsitellään (uudelleen) ja käsittelyn 
tuloksena voi olla se, että alkuperäinen 
päätös kumotaan ja vastaaja voi hakea 
muutosta uuteen päätökseen, henkilö on 
nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän 
riitauta päätöstä.

Milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti 
ilmoittanut, ettei hän riitauta hänen poissa 
ollessaan tehtyä päätöstä:

Milloin ja miten henkilö on nimenomaisesti 
ilmoittanut, ettei hän riitauta tehtyä 
päätöstä ja mitkä asiakirjat ovat liitteinä:

…………………………………………… .....................................................................

TAI TAI

� 2.3 henkilöllä on ollut oikeus 
uudelleenkäsittelyyn seuraavin 
edellytyksin:

� 2.1.4 sen jälkeen, kun päätös on 
annettu henkilölle henkilökohtaisesti
tiedoksi ja hänelle on nimenomaisesti 
ilmoitettu kirjallisesti viranomaisen 
toimesta ja hänen ymmärtämällään 
kielellä hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn, jossa hänellä olisi 
oikeus olla läsnä, tapauksen olennaiset 
näkökohdat, uusi todistusaineisto mukaan 
luettuna, käsitellään (uudelleen) ja 
käsittelyn tuloksena voi olla se, että 
alkuperäinen päätös kumotaan ja 
vastaaja voi hakea muutosta uuteen 
päätökseen, henkilö ei pyytänyt 
uudelleenkäsittelyä määrätyn ajan 
kuluessa, joka oli vähintään [...]¹ päivää.

TAI
� 2.3.1 henkilölle annettiin hänen poissa 
ollessaan annettu päätös tiedoksi 
henkilökohtaisesti ...............
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(päivä/kuukausi/vuosi); ja
– henkilölle nimenomaisesti ilmoitettiin 
hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn 
ja oikeudestaan olla läsnä kyseisessä 
käsittelyssä; ja
– saatuaan ilmoituksen kyseisestä 
oikeudesta henkilöllä oli ... päivää aikaa 
pyytää uudelleenkäsittelyä eikä hän 
pyytänyt sitä kyseisen ajan kuluessa.
TAI
� 2.3.2 henkilölle ei ole annettu hänen 
poissa ollessaan annettua päätöstä
tiedoksi ja

� 2.1.5 henkilölle ie ole annettu päätöstä 
henkilökohtaisesti tiedoksi eikä hänelle 
ole nimenomaisesti ilmoitettu kirjallisesti 
viranomaisen toimesta ja hänen 
ymmärtämällään kielellä hänen 
oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn, jossa 
hänellä olisi oikeus olla läsnä, tapauksen 
olennaiset näkökohdat, uusi 
todistusaineisto mukaan luettuna, 
käsitellään (uudelleen) ja käsittelyn 
tuloksena voi olla se, että alkuperäinen 
päätös kumotaan ja vastaaja voi hakea 
muutosta uuteen päätökseen ja

– henkilölle annetaan hänen poissa 
ollessaan annettu päätös tiedoksi ...
päivän kuluessa luovuttamisesta; ja

– henkilölle annetaan päätös 
henkilökohtaisesti tiedoksi ennen 
luovuttamista ja 

– kun henkilölle annetaan tiedoksi hänen 
poissa ollessaan annettu päätös, hänelle
ilmoitetaan nimenomaisesti oikeudesta 
uudelleenkäsittelyyn ja oikeudesta olla 
läsnä kyseisessä käsittelyssä; ja

– kun henkilölle annetaan tiedoksi 
kyseinen päätös, hänelle ilmoitetaan 
nimenomaisesti kirjallisesti viranomaisen 
toimesta hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn, jossa hänellä on 
oikeus olla läsnä, tapauksen olennaiset 
näkökohdat, uusi todistusaineisto mukaan 
luettuna, käsitellään (uudelleen) ja 
käsittelyn tuloksena voi olla se, että 
alkuperäinen päätös kumotaan ja hän voi 
hakea muutosta uuteen päätökseen ja 

– kun henkilölle on annettu tiedoksi hänen 
poissa ollessaan annettu päätös, hänellä 
on ... päivää aikaa pyytää 
uudelleenkäsittelyä.

– kun henkilölle on annettu tiedoksi päätös, 
hänellä on oikeus pyytää 
uudelleenkäsittelyä määrätyn ajan 
kuluessa, joka on vähintään [...]¹ päivää.

Edellä olevat tiedot annetaan henkilölle 
kielellä, jota hän ymmärtää, ja päätöksen 
tehnyt viranomainen antaa 



PE405.951v01-00 18/25 AM\722164FI.doc

FI

toimeenpanevalle viranomaiselle todisteet 
näiden tietojen toimittamisesta ennen 
luovuttamista.
¹Ajanjakso ilmoitetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta saadaan aikaan mitattavissa oleva myönteinen vaikutus puolustusoikeuksiin, 
ehdotuksessa olisi selvennettävä, että vastuun asianmukaisesta ilmoittamisesta on oltava 
päätöksen tehneellä valtiolla, jonka on pystyttävä osoittamaan, että 1) ilmoitus käsittelystä oli 
lähetetty ja että vastaaja sai tosiasiallisesti ilmoituksen  2) oikeudellinen avustaja 
valtuutettiin kirjallisesti edustamaan vastaajaa käsittelyn aikana ja että kyseinen edustaminen 
oli käytännöllistä ja tehokasta ja 3) vastaajalle on ilmoitettu hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn ja asianomaisista määräajoista vaatia sitä hänen ymmärtämällään 
kielellä. Tarvittaessa asiakirja-aineisto on liitettävä todistukseen, jonka päätöksen tehnyt 
viranomainen lähettää toimeenpanevalle viranomaiselle.

Tarkistus 59
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
1 artikla – e kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(e) "vastaajan poissa ollessa annetulla 
päätöksellä" a alakohdassa määriteltyä 
päätöstä, kun vastaaja ei ole ollut 
henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen 
päätökseen johtaneessa menettelyssä."

(e) "vastaajan poissa ollessa annetulla 
päätöksellä" a alakohdassa määriteltyä 
päätöstä, kun vastaaja ei ole ollut 
henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen 
päätökseen johtaneessa 
oikeuskäsittelyssä."

Or. en
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Tarkistus 60
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta - b alakohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7(2) artikla – i kohta – i alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(i) 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 valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja että hänelle oli 
ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa 
ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä; 
tai

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

Or. en

Tarkistus 61
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
Puitepäätös 2005/214/YOS
7(2) artikla – i kohta – iii alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(iii) sen jälkeen, kun kyseisen henkilön 
poissa ollessa annettu päätös on annettu 
hänelle tiedoksi ja hänelle on ilmoitettu 
hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn ja 
oikeudestaan olla läsnä kyseisessä 
käsittelyssä, hän

(iii) b) sen jälkeen, kun kyseisen henkilön 
poissa ollessa annettu päätös on annettu 
asianomaiselle hänelle tiedoksi ja hänelle 
on ilmoitettu hänen oikeudestaan 
uudelleenkäsittelyyn tai 
muutoksenhakuun ja oikeudestaan 
osallistua kyseiseen käsittelyyn, hän

Or. en
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Tarkistus 62
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
8(2) artikla – e kohta – i alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(i) 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 valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja että hänelle oli 
ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa 
ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä; 
tai

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

Or. en

Tarkistus 63
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2006/783/YOS
8(2) artikla – e kohta – ii alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

- ei ole pyytänyt uudelleenkäsittelyä 
määrätyn ajan kuluessa, joka oli vähintään 
[...]¹ päivää."

ei pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai hakenut 
muutosta määräajan kuluessa.

¹ Ajanjakso ilmoitetaan.

Or. en
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Tarkistus 64
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
9(1) artikla – f kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(f) 4 artiklassa edellytetyn todistuksen 
mukaan päätös on tehty vastaajan poissa 
ollessa, jollei todistuksessa todeta, että:

(f) f) 4 artiklassa edellytetyn todistuksen 
mukaan päätös on annettu vastaajan poissa 
ollessa, jollei todistuksessa todeta 
todistuksen antavan jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, että:

Or. en

Tarkistus 65
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
9(1) artikla – f kohta – i alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

(i) 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 valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja että hänelle oli 
ilmoitettu siitä, että päätös voidaan antaa 
ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä; 
tai

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

Or. en
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Tarkistus 66
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta
Puitepäätös 2008/.../YOS
Liite – k ruutu – 1 kohta – b.1 alakohta – 1 alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

b.1 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 antaneen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja hänelle oli 
ilmoitettu siitä, että päätös voidaan tehdä 
ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä

b.1 haaste oli annettu asianomaiselle 
henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai 
hänelle oli asianmukaisesti toimivaltaisen 
edustajan kautta tai muulla tavalla ja 
hyvissä ajoin ilmoitettu hänen poissa 
ollessaan annettuun päätökseen johtaneen 
oikeuskäsittelyn suunniteltu aika ja paikka 
päätöksen antaneen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja hänelle oli 
ilmoitettu siitä, että päätös voidaan tehdä 
ilman, että hän on läsnä oikeuskäsittelyssä

Or. en

Tarkistus 67
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 a artikla (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

5 a artikla
Tarkistukset puitepäätökseen 

2008/.../YOS¹ 
Muutetaan puitepäätöstä 2008/.../YOS 
seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:

(h) "vastaajan poissa ollessa tehdyllä 
päätöksellä" a alakohdassa määriteltyä 
päätöstä, kun vastaaja ei ole ollut 
henkilökohtaisesti läsnä kyseiseen 
päätökseen johtaneessa menettelyssä."



AM\722164FI.doc 23/25 PE405.951v01-00

FI

2) Korvataan [9 artiklan 1 kohdan]² h 
alakohta seuraavasti:

(h) jäljempänä 6 a artiklassa edellytetyn 
todistuksen mukaan henkilö ei ollut 
henkilökohtaisesti läsnä 
oikeuskäsittelyssä, jossa päätös on 
annettu, jollei todistuksessa todeta 
todistuksen antavan jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, että
i)  haaste oli annettu asianomaiselle 
henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai 
hän oli asianmukaisesti saanut 
täysivaltaisen edustajan kautta tai muulla 
tavalla hyvissä ajoin tiedon hänen poissa 
ollessaan annettuun päätökseen 
johtaneen oikeudenkäynnin 
suunnitellusta ajasta ja paikasta ja että 
hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös 
voidaan antaa ilman, että hän on läsnä 
oikeuskäsittelyssä tai
ii)  suunnitellusta oikeuskäsittelystä 
tietoiselle asianomaiselle henkilölle oli 
annettu valtuudet käyttää oikeudellista 
avustajaa, jonka asianomainen henkilö 
valitsi, nimitti ja palkkasi tai jonka valtio 
nimitti ja palkkasi 
puolustautumisoikeuksia koskevan 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
jota kyseinen oikeudellinen avustaja 
edusti oikeuskäsittelyn aikana; tai
iii) sen jälkeen, kun päätös on annettu 
asianomaiselle henkilölle tiedoksi ja 
hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu 
hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn 
ja oikeudestaan osallistua kyseiseen 
käsittelyyn, hän
– on nimenomaisesti ilmoittanut, että hän 

ei vastusta päätöstä

tai
– ei pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai 
hakenut muutosta määräajan kuluessa.
3) 3) liitteen I i kohdan (”todistus”)1 
kohta korvataan seuraavasti:
1. Annettiinko päätös asianomaisen 
poissa ollessa:
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1. � Ei annettu
2. � Kyllä annettiin. Jos vastaus on kyllä, 
vahvistakaa, että:
2.1 haaste oli annettu asianomaiselle 
henkilölle henkilökohtaisesti tiedoksi tai
hän oli tosiasiallisesti saanut muulla 
tavalla hyvissä ajoin tiedon hänen poissa 
ollessaan annettuun päätökseen 
johtaneen oikeudenkäynnin 
suunnitellusta ajasta ja paikasta 
päätöksen tehneen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
että hänelle oli ilmoitettu siitä, että päätös 
voidaan antaa ilman, että hän on läsnä 
oikeuskäsittelyssä;
Haasteen toimittamisen tai muun 
henkilölle ilmoittamisen aika ja paikka:

……………………………………………

Millä tavoin henkilölle ilmoitettiin

……………………………………………

TAI

2.2.  suunnitellusta oikeuskäsittelystä 
tietoiselle asianomaiselle henkilölle oli 
annettu valtuudet käyttää oikeudellista 
avustajaa, jonka asianomainen henkilö 
valitsi, nimitti ja palkkasi tai jonka valtio 
nimitti ja palkkasi 
puolustautumisoikeuksia koskevan 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
jota kyseinen oikeudellinen avustaja 
edusti oikeuskäsittelyn aikana;
antakaa tietoja siitä, miten tämä ehto 
täytettiin:

……………………………………………

TAI

2.3 miten henkilö hänen poissa ollessaan 
tehdyn päätöksen saatuaan ilmoitti, että 
hän ei vastustanut hänen poissa ollessaan 
tehtyä päätöstä.
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Ilmoittakaa, milloin ja miten henkilö on 
nimenomaisesti ilmoittanut, että hän ei 
vastusta hänen poissa ollessaan tehtyä 
päätöstä:
…………………………………………

TAI

2.4. että henkilölle on ilmoitettu hänen 
poissa ollessaan tehty päätös 
...(päivä(kuukausi/vuosi) ja että hänellä 
on oikeus uudelleenkäsittelyyn päätöksen 
antaneessa valtiossa seuraavin ehdoin:
– henkilölle on nimenomaisesti ilmoitettu 
hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn 
ja oikeudestaan osallistua kyseiseen 
käsittelyyn ja 
– sen jälkeen, kun henkilölle on ilmoitettu 
kyseisestä oikeudesta, hänellä on ollut ... 
päivää aikaa pyytää uudelleenkäsittelyä 
eikä hän ole pyytänyt sitä kyseisen ajan 
kuluessa.
________________________________
¹ Säädöksen numero otetaan mukaan heti, kun 
neuvosto on hyväksynyt säädöksen.

² Artiklan numero otetaan mukaan heti, kun 
neuvosto on hyväksynyt sen.

Or. en
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