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Tarkistus 26
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(5 a) Komission olisi laadittava vihreä 
kirja Euroopan syyttäjäviranomaisen 
perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 27
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(5 b) Jos useat jäsenvaltiot tarjoavat 
riittävän ja tehokkaan syytetoimien 
mahdollisuuden, syytetoimet olisi 
toteutettava sen jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmän mukaan, joka tarjoaa 
epäillyille sekä uhreille parhaan 
oikeudellisen suojan.

Or. en

Tarkistus 28
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(5 c) Komission olisi pantava alulle 
menettely sellaisen Euroopan 
rikosasianajajien elimen perustamiseksi, 
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josta käytettäisiin nimeä "Eurorights" ja 
joka toimisi kuten oikeusasiamies 
tarkoituksenaan tutkia puolustuksen 
kohtaamia ongelmia unionin poliisi- ja 
oikeusyhteistyössä ja joka esittäisi 
ehdotuksia näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 29
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(8 a) Neuvoston pitäisi hyväksyä 
menettelyyn liittyviä oikeuksia koskeva 
puitepäätös mahdollisimman nopeasti, 
jotta voitaisiin esittää tiettyjä 
vähimmäismääräyksiä siitä, miten yksilöt 
voivat saada oikeudellista apua 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 30
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(8 b) Neuvoston olisi myös hyväksyttävä 
mahdollisimman nopeasti riittävän 
tietosuojan tason takaava puitepäätös 
henkilötietojen suojasta rikosasioihin 
liittyvässä poliisi- ja oikeusyhteistyössä.
Jäsenvaltioiden olisi taattava 
kansallisessa lainsäädännössään 
vähintään samantasoinen henkilötietojen 
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suoja kuin yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan 
neuvoston yleissopimuksessa ja sen 
8 marraskuuta 2001 tehdyssä 
lisäpöytäkirjassa. Samalla on otettava 
huomioon Eurooppa-neuvoston 
ministerikomitean 17 päivänä lokakuuta 
1987 jäsenvaltioille esittämä suositus 
R (87) 15 henkilötietojen käytöstä 
poliisiasioissa, ja on myös taattava 
sellaisten tietojen suoja, joita ei käsitellä 
automaattisesti.

Or. en

Tarkistus 31
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(8 a) On tärkeää taata kaikentyyppisten 
henkilötietojen ja henkilötietojen 
kaikenlaisten tallennusjärjestelmien 
asianmukainen suoja Eurojustissa 
riippumatta siitä, käsitelläänkö tietoja 
automaattisesti vai manuaalisesti1. Siksi 
henkilötietojen käsittelyä ja suojaa 
Eurojustissa koskevia menettelysääntöjä 
olisi sovellettava automaattisiin ja 
jäsenneltyihin tiedostoihin sekä 
tapauskohtaisiin manuaalisesti 
laadittuihin tiedostoihin, joiden 
kokoamisesta vastaavat kansalliset jäsenet 
tai avustajat.
_____________
1EUVL C 68, 19.3.2005, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 32
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(8 b) Syytetyn oikeudet olisi otettava 
huomioon määritettäessä, mikä 
jäsenvaltio on sopivin syytetoimien tai 
lainvalvontatoimien toteutukseen.

Or. en

Tarkistus 33
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(8 c) Riittävät menettelyyn liittyvät takuut 
sekä tutkinnan aikana että sen jälkeen 
ovat välttämätön ehto rikosasioita 
koskevien oikeudellisten päätösten 
vastavuoroiselle tunnustamiselle.

Or. en

Tarkistus 34
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(8 d) Jäsenvaltioiden olisi taattava 
oikeudellinen muutoksenhaku, kun 
tutkinta on suoritettu Eurojustin 
pyynnöstä riittämättömin perustein.
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Or. en

Tarkistus 35
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2002/187/YOS
5 a artikla– 3 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

3. Kun oikeusyhteistyötä koskeva pyyntö 
on kiireellisissä tapauksissa pantava 
täytäntöön useissa jäsenvaltioissa, 
toimivaltainen viranomainen voi toimittaa 
sen hätätilanteiden koordinointiyksikölle 
hätätilanteiden koordinointiyksikössä 
toimivan oman jäsenvaltionsa edustajan 
välityksellä. Kyseisen jäsenvaltion edustaja 
hätätilanteiden koordinointiyksikössä 
toimittaa pyynnön asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 
täytäntöönpanoa varten. Kun toimivaltaista 
kansallista viranomaista ei ole määritelty 
tai sitä ei voida määritellä kohtuullisessa 
ajassa, hätätilanteiden koordinointiyksikön 
jäsenellä itsellään on valtuudet panna 
pyyntö täytäntöön.

3. Kun oikeusyhteistyötä koskeva pyyntö 
on kiireellisissä tapauksissa pantava 
täytäntöön useissa jäsenvaltioissa, 
toimivaltainen viranomainen voi toimittaa 
sen hätätilanteiden koordinointiyksikölle 
hätätilanteiden koordinointiyksikössä 
toimivan oman jäsenvaltionsa edustajan 
välityksellä. Kyseisen jäsenvaltion edustaja 
hätätilanteiden koordinointiyksikössä 
toimittaa pyynnön asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 
täytäntöönpanoa varten. Kun toimivaltaista 
kansallista viranomaista ei voida määritellä 
kohtuullisessa ajassa, hätätilanteiden 
koordinointiyksikön jäsenellä itsellään on 
valtuudet panna pyyntö täytäntöön. Tällöin 
hätätilanteiden koordinointiyksikön 
asianomaisen jäsenen on ilmoitettava 
kollegiolle kirjallisesti ja viipymättä 
toteutetuista toimista sekä syistä siihen, 
ettei toimivaltaista kansallista 
viranomaista ole määritelty ajoissa.

Or. en

Tarkistus 36
Sarah Ludford

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Päätös 2002/187/YOS
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Neuvoston teksti Tarkistus

Jos asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät, 
etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja 
g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava 
Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut."

1. Jos asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät, 
etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja 
g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava 
Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut."

1 a. Jos useampi kuin yksi jäsenvaltio voi 
katsoa, että sillä on tuomiovalta, näiden 
jäsenvaltioiden on taattava, että 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
päätökseen syytetoimista 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan ja 
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja 
ii alakohdan mukaisesti voidaan hakea 
muutosta tuomiovallan omaavassa 
tuomioistuimessa ennen päätöksen 
välittämistä Eurojustille.

Or. en

Perustelu

Päätöksellä asiaan liittyvien syytetoimien aloittamisesta voi olla vakavia seurauksia 
puolustukselle. Tilanteessa, joissa ole EU:n tuomiovaltaa rikosasioissa koskevia sääntöjä, 
parhaan mahdollisen käsittelypaikan etsiminen syyttäjien toimesta ei ole vain kuvitteellinen 
uhka. Koska puolustuksella ei ole edustusta EU:n tasolla ja koska tällaisen "Eurodefensor"-
elimen perustamiselle ei ole oikeusperustaa, viime kädessä voidaan hyödyntää "forum non 
conveniens" -sääntöä.

Tarkistus 37
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Päätös 2002/187/YOS
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

Jos asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät, 
etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja 

1. Jos asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset päättävät, 
etteivät ne täytä 6 artiklan 1 kohdan a ja 
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g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava 
Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut."

g alakohdassa, 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettua pyyntöä, niiden on ilmoitettava 
Eurojustille päätöksensä ja sen perustelut."

2. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
päätöstä voidaan tarkastella 
oikeudellisesti uudelleen, jos Eurojust 
asettaa päätöksen kyseenalaiseksi.

Or. en

Perustelu

On liioiteltua epäillä kansallisen toimivaltaisen motiiveja automaattisesti, jos se päättää olla 
toteuttamatta 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, 
7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua pyyntöä. Oikeudellinen uudelleentarkastelu voi olla tarpeen, jos Eurojust kiistää 
päätöksen.

Tarkistus 38
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – c alakohta
Päätös 2002/187/YOS
9 artikla – 4 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

b) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin hänen jäsenvaltionsa 
rekistereihin, jotka sisältävät hänen 
tehtäviensä hoitamista varten tarvittavia
tietoja."

b) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin hänen jäsenvaltionsa 
rekistereihin, jotka sisältävät hänen 
tehtäviensä hoitamista varten tarpeellisiksi 
katsomiaan tietoja."

Or. en
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Tarkistus 39
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Decision Päätös 2002/187/YOS
9a artikla – 2 kohta – c alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

c) luvan myöntäminen valvottuihin 
läpilaskuihin ja niiden koordinoiminen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa valvotuista läpilaskuista saadut kokemukset ovat tuoneet esiin monenlaisia 
ongelmia ja vinouttavia vaikutuksia. Tällaisten menetelmien tukeminen ei ole järkevää.

Tarkistus 40
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Decision Päätös 2002/187/YOS
9a artikla – 3 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

3. Kansallisten jäsenten on kiireellisissä 
tapauksissa ja silloin, kun kansallista 
viranomaista ei ole määritelty tai sitä ei 
ole mahdollista määrittää riittävän 
nopeasti, voitava myöntää lupia 
valvottuihin läpilaskuihin ja koordinoida 
niitä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa valvotuista läpilaskuista saadut kokemukset ovat tuoneet esiin monenlaisia 
ongelmia ja vinouttavia vaikutuksia. Tällaisten menetelmien tukeminen ei ole järkevää.
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Tarkistus 41
Panayiotis Demetriou

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Decision Päätös 2002/187/YOS
9a artikla – 3 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

3. Kansallisten jäsenten on kiireellisissä 
tapauksissa ja silloin, kun kansallista 
viranomaista ei ole määritelty tai sitä ei ole 
mahdollista määrittää riittävän nopeasti, 
voitava myöntää lupia valvottuihin 
läpilaskuihin ja koordinoida niitä.

3. Kansallisten jäsenten on kiireellisissä 
tapauksissa ja silloin, kun kansallista 
viranomaista ei ole mahdollista määrittää 
riittävän nopeasti, voitava myöntää lupia 
valvottuihin läpilaskuihin ja koordinoida 
niitä. Tällöin asianomaisen kansallisen 
jäsenen on ilmoitettava kollegiolle 
kirjallisesti ja viipymättä toteutetuista 
toimista sekä syistä siihen, ettei 
toimivaltaista kansallista viranomaista ole 
määritelty ajoissa. 

Or. en

Tarkistus 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Decision Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 6 kohta – a alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

a) huumausaineiden laiton kauppa, a) huumausaineiden suuren mittakaavan 
kauppa,

Or. en
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Tarkistus 43
Evelyne Gebhardt

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Päätös 2002/187/YOS
13 artikla – 6 kohta – l alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

l) muut järjestäytyneen rikollisuuden 
muodot.

l) muut rikollisuuden muodot.

Or. de

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perustelua.

Tarkistus 44
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Päätös 2002/187/YOS
13a artikla – -1 kohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

-1. Eurojustin on ilmoitettava välittömästi 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille sekä 
asianomaisille Euroopan oikeudellisen 
verkoston yhteyshenkilöille, jos kollegio 
päättää asian kuuluvan sen toimivaltaan 
ja Eurojust ryhtyy toimenpiteisiin tästä 
huolimatta.

Or. en
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Tarkistus 45
Evelyne Gebhardt

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla– 1 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

"(1) Eurojust saa 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisessa tietojenkäsittelyssä käsitellä 
henkilötietoja, jotka koskevat henkilöitä, 
joiden osalta asianomaisten jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön perusteella on 
käynnistetty rikostutkinta tai syytetoimet 
seuraavista yhdestä tai useammasta 
4 artiklassa määritellystä rikollisuuden 
lajista ja rikoksesta, kuten:"

"(1) Eurojust saa 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisessa tietojenkäsittelyssä käsitellä 
vain jäljempänä mainittuja henkilötietoja, 
jotka koskevat henkilöitä, joiden osalta 
asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön perusteella on käynnistetty 
rikostutkinta tai syytetoimet seuraavista 
yhdestä tai useammasta 4 artiklassa 
määritellystä rikollisuuden lajista ja 
rikoksesta:"

Or. de

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 46
Evelyne Gebhardt

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 1 kohta– l alakohta

Neuvoston teksti Tarkistus

"l) puhelinnumerot, ajoneuvojen 
rekisteritiedot, sähköpostiosoitteet, 
puhelin- ja sähköpostiliikennettä koskevat 
tiedot, DNA-rekisterit ja valokuvat."

"l) puhelinnumerot, 

m) ajoneuvojen rekisteritiedot, 
n) sähköpostiosoitteet, 

o) puhelin- ja sähköpostiliikennettä 
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koskevat tiedot sisällön välittämistä 
lukuun ottamatta,

p) DNA-tunnisteet, eli kirjain- tai 
numerokoodit, jotka kuvaavat ihmisen 
analysoidun DNA-näytteen 
koodaamattoman osan erilaisia 
tunnusmerkkejä eli DNA:n eri kohtien 
erityistä kemiallista muotoa, ja
q) valokuvat."

Or. de

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 47
Evelyne Gebhardt

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Päätös 2002/187/YOS
15 artikla – 2 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

b) Poistetaan 2 kohdasta sana 
"ainoastaan".

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Selvennys.
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