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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla 
määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0276),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 81 artiklan 2 kohdan a, e ja f alakohdat, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0128/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... maaliskuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... maaliskuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
yhteisöä vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena, jossa 
helpotetaan oikeussuojan saatavuutta 
erityisesti yksityisoikeuden alalla 
annettujen tuomioistuinten päätösten ja 
tuomioistuinten ulkopuolella annettujen 
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen avulla. Tällaisen alueen 
toteuttamiseksi asteittain unionin on 
hyväksyttävä muun muassa 
yksityisoikeuden alalla tehtävään 
oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä 
toimenpiteitä, erityisesti jos ne ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta.

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
yhteisöä vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena, jossa 
helpotetaan oikeussuojan saatavuutta 
erityisesti yksityisoikeuden alalla 
annettujen tuomioistuinten päätösten ja 
tuomioistuinten ulkopuolella annettujen 
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen avulla. Tällaisen alueen 
toteuttamiseksi asteittain unionin on 
hyväksyttävä muun muassa 
yksityisoikeuden alalla tehtävään 
oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä 
toimenpiteitä, erityisesti jos ne ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta ja jotta unionin kansalaiset 
voivat käyttää täysin oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Eurooppa-neuvoston 10 ja 
11 päivänä joulukuuta 2009 pitämässään 
kokouksessa hyväksymän Tukholman 
ohjelman sekä komission kyseisen 
ohjelman täytäntöönpanemiseksi 
laatiman toimintaohjelman mukaisesti 
vastavuoroisen tunnustamisen olisi 
ulotuttava koskemaan kaikentyyppisiä 
tuomioita ja luonteeltaan oikeudellisia 
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päätöksiä, jotka voivat 
oikeusjärjestelmästä riippuen olla joko 
rikosoikeudellisia tai hallinnollisia. 
Ohjelmassa kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita myös tarkastelemaan, miten 
uhrien suojelua koskevaa lainsäädäntöä 
ja käytännön tukitoimenpiteitä voidaan 
parantaa. Ohjelmassa painotetaan lisäksi, 
että rikoksen uhreille on tarjottava 
erityisiä suojelutoimenpiteitä, joiden olisi 
oltava tehokkaita unionin laajuisesti.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamisesta 26 päivänä 
marraskuuta 2009 antamassaan 
päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti 
kehotti jäsenvaltioita kehittämään 
kansallisia lainsäädäntöjään ja 
toimintalinjojaan kaikenlaisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja 
sen taustalla oleviin syihin puuttumiseksi 
erityisesti ehkäisevin toimin. Parlamentti 
myös kehotti unionia varmistamaan, että 
kaikilla väkivallan uhreilla on oikeus 
apuun ja tukeen. Euroopan parlamentti 
tuki ehdotusta eurooppalaisen uhrien 
suojelumääräyksen käyttöön ottamisesta 
10 päivänä helmikuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa2 aiheesta "naisten ja 
miesten tasa-arvo Euroopan unionissa –
2009".
___________
1 EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 53.
2 EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
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Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumista koskevan EU:n politiikan 
painopistealueista ja yleispiirteistä 
5 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti 
totesi, että kansalaisyhteiskunta ja 
erityisesti kansalaisjärjestöt, naisjärjestöt 
ja muut julkiset ja yksityiset 
vapaaehtoisjärjestöt, jotka antavat tukea 
väkivallan uhreille, tekevät erittäin 
arvokasta työtä erityisesti auttamalla 
uhreiksi joutuneita naisia ja että 
jäsenvaltioiden olisi tuettava niitä, ja 
painotti, että on erittäin tärkeää, että 
kaikilla sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten 
kanssa työskentelevillä henkilöillä, 
erityisesti oikeuslaitoksen edustajilla ja 
lainvalvontaviranomaisilla, on 
asianmukainen koulutus.
_________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti kansalaisjärjestöjen, naisjärjestöjen ja muiden 
vapaaehtoisjärjestöjen työ on erittäin arvokasta uhrien tukemisessa, toipumisprosessi mukaan 
lukien, ja siksi sitä tarvitaan kansallisten viranomaisten työn täydennykseksi. Näin ollen 
jäsenvaltioita kannustetaan tukemaan näitä järjestöjä.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Etenemissuunnitelmasta uhrien 
oikeuksien ja heidän suojelunsa 
vahvistamiseksi erityisesti 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
10 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa1 neuvosto totesi, että 
Euroopan unionin tasolla olisi 
toteutettava toimia rikoksen uhrien 
oikeuksien ja heidän suojelunsa 
tehostamiseksi, ja se kehotti komissiota 
tekemään tätä varten asianmukaisia 
ehdotuksia. Tässä yhteydessä olisi luotava 
mekanismi, jolla varmistetaan uhrien 
suojelutoimia koskevien päätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen 
jäsenvaltioiden välillä. Edellä mainitun 
päätöslauselman mukaan 
yksityisoikeuden alalla määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta annetun asetuksen olisi 
täydennettävä rikosoikeuden alalla 
määrättyjen suojelutoimenpiteiden 
vastavuoroista tunnustamismekanismia, 
josta säädetään eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2011/99/EU2.
__________
1 EUVL C 187, 28.6.2011, s. 1.
2 EUVL L 338, 21.12.2011, s. 2.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 e) Tällä asetuksella pyritään 
vahvistamaan uhrien oikeuksia unionissa. 
Asetusta soveltaessaan jäsenvaltioiden 
olisi otettava huomioon oikeudet, joihin 
viitataan rikoksen uhrin oikeuksia, tukea 
ja suojelua koskevien 
vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Suojelutoimenpiteitä koskevien 
kansallisten sääntöjen väliset eroavuudet 
haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Säännökset, joiden avulla 
voidaan varmistaa niissä jäsenvaltioissa, 
joita tämä asetus sitoo, määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden nopea ja 
yksinkertainen tunnustaminen ja 
tarvittaessa täytäntöönpano, ovat 
välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
myönnetty suojelu pysyy voimassa, kun 
henkilö matkustaa tai muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon.

(3) Suojelutoimenpiteitä koskevien 
kansallisten sääntöjen väliset eroavuudet 
haittaavat kansalaisten vapaata 
liikkuvuutta. Säännökset, joiden avulla 
voidaan varmistaa niissä jäsenvaltioissa, 
joita tämä asetus sitoo, määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden nopea ja 
yksinkertainen tunnustaminen ja 
tarvittaessa täytäntöönpano, ovat 
välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
myönnetty suojelu pysyy voimassa, kun 
henkilö matkustaa tai muuttaa toiseen
jäsenvaltioon. Näillä säännöksillä olisi 
myös varmistettava, että Euroopan 
unionin kansalaisten suojelun taso ei 
heikkene sen seurauksena, että he 
käyttävät legitiimiä oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan 
yksityisoikeudellisissa menettelyissä
määrättyihin suojelutoimenpiteisiin 
riippumatta siitä, onko toimenpiteen 
määrännyt tuomioistuin tai 
hallintoviranomainen tai jokin muu 
viranomainen.

Tätä asetusta sovelletaan yksityisoikeuden 
alalla määrättyihin suojelutoimenpiteisiin 
riippumatta siitä, onko toimenpiteen 
määrännyt tuomioistuin tai 
hallintoviranomainen tai jokin muu 
viranomainen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tätä asetusta sovelletaan 
suojelutoimenpiteisiin henkilön 
suojelemiseksi, kun on vakavat syyt 
katsoa tämän henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden ja 
turvallisuuden tai seksuaalisen 
koskemattomuuden olevan uhattuina, 
esimerkiksi estämällä kaikenlainen 
perheväkivalta, ahdistelu, kaappaus, 
vainoaminen tai muunlainen epäsuora 
pakottaminen. On tärkeää korostaa, että 
tätä asetusta sovelletaan 



PE483.787v01-00 12/40 PR\894575FI.doc

FI

suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään 
suojelemaan kaikkia uhreja, sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrit mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kun otetaan huomioon 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
jolle tämä asetus perustuu, kaikki 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä virallinen 
viestintä olisi käytävä mahdollisimman 
suuressa määrin suoraan 
alkuperäjäsenvaltion ja 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten välillä. Jotta varmistetaan 
rajatylittävä nopea ja tehokas suojelu 
mahdollisilta uhkatekijöiltä, toteutetut 
suojelutoimenpiteet ja myönnetyt 
todistukset olisi myös rekisteröitävä 
unionin yhteiseen tietokantaan, jonka 
kautta kansalliset viranomaiset saavat 
tarvittavat tiedot turvallisesti ja nopeasti.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Sen lisäksi, että 
välimuodollisuuksista luovutaan, käyttöön 
olisi otettava tarpeellisia takeita, joilla 
pyritään erityisesti varmistamaan, että 
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vastaajan oikeuksia ja oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
kunnioitetaan täysimääräisesti 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
6 artiklan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti. 
Tätä varten alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
varmistettava, että todistusta ei myönnetä, 
ellei riskin aiheuttajan oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ole 
taattu.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Sen estämättä, mitä suojeltavan 
henkilön oikeudesta vedota 
suojelutoimenpiteeseen suoraan toisessa 
jäsenvaltiossa säädetään, todistuksen 
myöntävän viranomaisen olisi joka 
tapauksessa välitettävä todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällä menettelyllä olisi 
varmistettava, että suojeltavalle henkilölle 
myönnetyt takeet säilytetään kaikissa 
muissa jäsenvaltioissa, joihin suojeltava 
henkilö muuttaa, jopa silloin, kun 
tarkoitetun tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen ei ole 
kyennyt löytämään tätä henkilöä tai 
ottamaan häneen yhteyttä.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Jäsenvaltioiden erilaisten 
oikeudellisten perinteiden vuoksi 
alkuperäjäsenvaltiossa määrätty 
suojelutoimenpide ei ehkä ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa. Tällaisissa 
tapauksissa tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä kansallisen 
lainsäädäntönsä nojalla käytössä olevaksi 
toimenpiteeksi, jolla on samanlaiset 
oikeusvaikutukset, tavoitteet ja intressit. 
Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi soveltaa kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti 
yksityisoikeudellisia, hallinnollisia tai 
rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Tätä asetusta sovellettaessa 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että suojeltava henkilö ei joudu 
vastaamaan kustannuksista, joita 
aiheutuu suojelutoimenpiteen 
tunnustamisesta toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Todistukseen ei pitäisi voida hakea 
muutosta. Jos suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpano keskeytetään tai jos 
toimenpide peruutetaan siinä 
jäsenvaltiossa, jossa se on määrätty, toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
olisi kuitenkin riskin aiheuttajan 
pyynnöstä keskeytettävä tai peruutettava 
suojelutoimenpiteen tunnustaminen ja/tai 
täytäntöönpano.

(13) Todistukseen ei pitäisi voida hakea 
muutosta. Jos suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpano keskeytetään tai jos 
toimenpide peruutetaan siinä 
jäsenvaltiossa, jossa se on määrätty, toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
olisi kuitenkin keskeytettävä tai 
peruutettava suojelutoimenpiteen 
tunnustaminen ja/tai täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kun tietoja annetaan tämän 
asetuksen nojalla suojeltavalle henkilölle 
tai riskin aiheuttajalle, tiedot olisi 
annettava tarvittaessa myös asianomaisen
henkilön lailliselle edustajalle, 
edunvalvojalle tai holhoojalle.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Olisi myös kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota suojeltavan 
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henkilön tarpeeseen saada tiedot ja 
neuvonta helposti saatavilla olevassa ja 
ymmärrettävässä muodossa. Tiedot ja 
neuvonta olisi annettava selvää ja helposti 
ymmärrettävää kieltä käyttäen. Olisi myös 
varmistettava, että suojeltavaa henkilöä 
voidaan ymmärtää mahdollisissa 
keskusteluissa toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Tätä varten olisi 
otettava huomioon, kuinka hyvin 
suojeltava henkilö osaa kieltä, jolla tieto 
annetaan, sekä hänen ikänsä, 
kypsyysasteensa, älylliset ja 
emotionaaliset valmiutensa, lukutaitonsa 
sekä mahdollinen psyykkinen tai fyysinen 
haittansa, joka liittyy esimerkiksi näköön 
tai kuuloon. Samaten olisi otettava 
huomioon suojeltavan henkilön 
mahdolliset rajoitteet hänen kyvyssään 
antaa tietoja.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Suojelutoimenpiteiden 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa 
koskevissa menettelyissä toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon suojeltavien 
henkilöiden tarpeet, mukaan lukien 
erityistarpeiset henkilöt, kuten alaikäiset 
tai vammaiset henkilöt tai sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrit.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 d) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
sisällytettävä tietoa suojelutoimenpiteiden 
vapaasta liikkuvuudesta ja yhteisestä 
todistuksesta koulutus- ja 
valistuskampanjoihin, joita ne järjestävät 
uhrien suojelusta tarvittaessa yhteistyössä 
uhreja tukevien järjestöjen kanssa. 
Tietoisuuden lisäämiseksi asiasta 
komission olisi erityisesti levitettävä 
suojelutoimenpiteistä tietoa, joka on 
jäsenvaltioissa saatavilla komission 
luoman Euroopan oikeusportaalin kautta.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 e) Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava 
kansalaisyhteiskunnan työn arvo uhrien, 
mukaan lukien sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhrit, tukemisessa ja 
kannustettava ja tuettava tätä työtä sekä 
luotava tehokkaat yhteistyömekanismit. 
Jäsenvaltioiden olisi helpotettava 
suojeltavien henkilöiden ja uhreja 
tukevien järjestöjen välisiä yhteyksiä 
suojelutoimenpiteiden tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa koskevan menettelyn 
kaikissa vaiheissa. Tätä varten 
tunnustamisjäsenvaltion apua tarjoavien 
yksiköiden olisi annettava tietoa uhrien 
järjestöistä tai ohjattava suojeltava 
henkilö näihin järjestöihin, jotka 
kykenevät antamaan apua.
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Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 f) Jäsenvaltioiden olisi tarjottava 
koulutusta virkamiehille, jotka 
todennäköisesti kohtaavat tapauksia, 
joissa henkilön ruumiillisen ja/tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden ja 
turvallisuuden tai seksuaalisen 
koskemattomuuden katsotaan olevan 
uhattuina, ja erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä tapauksiin, joissa naisiin on 
kohdistunut väkivaltaa, sekä keinoihin 
toimia yhteistyössä sellaisten uhreja 
tukevien järjestöjen kanssa, jotka 
tarjoavat erityistä suojeltavan henkilön 
tarpeisiin mukautettua apua. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava 
suorat yhteydet eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
koulutustarkoituksia varten.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 g) Jäsenvaltioita rohkaistaan 
ottamaan tämän asetuksen soveltamisessa 
huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa vuoden 1979 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa määritellyt oikeudet ja 
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periaatteet.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 h kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 h) Euroopan neuvosto hyväksyi 
7 päivänä huhtikuuta 2011 naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta 
yleissopimuksen, jossa vahvistetaan 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumista, uhrien suojelua ja auttamista 
sekä väkivaltaan syyllistyneiden 
syytteeseen asettamista koskevat 
korkeatasoiset normit.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 i) Tämän asetuksen nojalla 
käsiteltävät henkilötiedot olisi suojattava 
niiden kansallisten lakien mukaisesti, 
joilla pannaan täytäntöön yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY1.
________
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Siinä pyritään erityisesti varmistamaan 
perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistetut 
vastaajan oikeudet ja oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tätä 
asetusta olisi sovellettava näiden 
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(15) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Siinä pyritään erityisesti varmistamaan 
oikeudet ihmisarvoon, elämään, 
ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, yksityis- ja perhe-elämän 
suojaan, henkilötietojen suojaan, 
omistamiseen ja naisten ja miesten tasa-
arvoon samoin kuin lapsen oikeudet, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeudet, 
liikkumis- ja oleskeluvapaus sekä
perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistetut 
vastaajan oikeudet ja oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tätä 
asetusta olisi sovellettava näiden 
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala, määritelmät ja 
lainkäyttövalta

Tavoite, soveltamisala, määritelmät ja 
lainkäyttövalta

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla – Tavoite
Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti viranomainen 
jäsenvaltiossa, jossa on määrätty 
suojelutoimenpide henkilön 
suojelemiseksi, kun on vakavat syyt 
katsoa tämän henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden ja 
turvallisuuden tai seksuaalisen 
koskemattomuuden olevan uhattuina, voi 
myöntää todistuksen, jonka perusteella 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi jatkaa oman valtionsa 
alueella asianomaisen henkilön suojelua.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan 
yksityisoikeudellisissa asioissa 
määrättyihin suojelutoimenpiteisiin 
riippumatta siitä, mikä viranomainen ne on 
määrännyt. Sitä ei sovelleta 
suojelutoimenpiteisiin, jotka kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 2201/2003 
soveltamisalaan.

Tätä asetusta sovelletaan 
yksityisoikeudellisissa asioissa 
määrättyihin suojelutoimenpiteisiin 
riippumatta siitä, mikä viranomainen ne on 
määrännyt. Sitä ei sovelleta 
suojelutoimenpiteisiin, jotka kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 2201/2003 
soveltamisalaan, eikä 
suojelutoimenpiteisiin, jotka kuuluvat 
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä 
13 päivänä joulukuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2011/99/EU soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’suojelutoimenpiteellä’ toimenpiteen 
nimestä riippumatta mitä tahansa 
ehkäisevää ja väliaikaista päätöstä, jonka 
jäsenvaltion viranomainen määrää 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
tietyn henkilön suojelemiseksi, kun on 
vakavat syyt katsoa hänen ruumiillisen 
ja/tai henkisen koskemattomuutensa tai
vapautensa olevan uhattuina. Se käsittää 
myös toimenpiteet, jotka on määrätty ilman 
että riskin aiheuttajaa on kutsuttu 
kuultavaksi.

a) 'suojelutoimenpiteellä' toimenpiteen 
nimestä riippumatta mitä tahansa 
ehkäisevää ja väliaikaista päätöstä, jonka 
jäsenvaltion viranomainen määrää 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
tietyn henkilön suojelemiseksi, kun on 
vakavat syyt katsoa hänen henkensä,
ruumiillisen ja/tai henkisen 
koskemattomuutensa, ihmisarvonsa, 
henkilökohtaisen vapautensa ja 
turvallisuutensa tai seksuaalisen 
koskemattomuutensa olevan uhattuina. Se 
käsittää myös toimenpiteet, jotka on 
määrätty ilman että riskin aiheuttajaa on 
kutsuttu kuultavaksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suojelevat 
sellaisia perusoikeuksia kuin ihmisarvo, henkilökohtainen vapaus, seksuaalinen 
koskemattomuus ja turvallisuus ja että ne ottavat nämä perusoikeudet huomioon, niin että 
uhrien – myös seksuaalisen väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhrien – suojelu olisi 
mahdollisimman korkeatasoista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) kielto, joka estää suojeltavien 
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henkilöiden tiettyjen henkilötietojen 
julkaisemisen.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'suojeltavalla henkilöllä' luonnollista 
henkilöä, joka on alkuperäjäsenvaltion 
määräämään suojelutoimenpiteeseen 
perustuvan suojelun kohteena;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) 'riskin aiheuttajalla' luonnollista 
henkilöä, jota kohtaan asetetaan tai on 
asetettu a alakohdassa tarkoitettu 
suojelutoimenpide;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lainkäyttövalta kuuluu sen jäsenvaltion 
viranomaisille, jossa henkilön ruumiillinen 

Lainkäyttövalta kuuluu sen jäsenvaltion 
viranomaisille, jossa henkilön henki,
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ja/tai henkinen koskemattomuus tai vapaus
ovat uhattuina.

ruumiillinen ja/tai henkinen 
koskemattomuus, ihmisarvo, 
henkilökohtainen vapaus ja turvallisuus
tai seksuaalinen koskemattomuus ovat 
uhattuina.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun osapuoli haluaa vedota toisessa 
jäsenvaltiossa tämän artiklan nojalla 
tunnustettuun suojelumääräykseen, sen 
on toimitettava tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

1. Kun osapuoli haluaa vedota toisessa 
jäsenvaltiossa suojelutoimenpiteeseen, sen 
on toimitettava tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, ellei alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen ole jo 
toimittanut todistusta 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Suojelutoimenpiteitä koskevan virallisen viestinnän olisi mahdollisuuksien mukaan 
tapahduttava suoraan kyseessä olevien kahden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
välillä asettamatta lisärasitetta suojeltavalle henkilölle. Tällä menettelyllä olisi varmistettava, 
että suojeltavalle henkilölle myönnettävää suojelua ylläpidetään kaikkialla EU:ssa, myös 
silloin, kun kyseinen henkilö ei ole kyennyt ottamaan yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on myönnettävä todistus 

2. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on myönnettävä todistus 
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käyttäen liitteessä olevaa vakiolomaketta, 
jossa esitetään muun muassa kuvaus
toimenpiteestä; kuvaus on muotoiltava 
niin, että se helpottaa toimenpiteen 
tunnustamista ja mahdollista 
täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa.

käyttäen liitteessä olevaa vakiolomaketta, 
jossa esitetään muun muassa

a) toimenpidettä koskeva kuvaus, joka on 
muotoiltava niin, että se helpottaa 
toimenpiteen tunnustamista ja mahdollista 
täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa; ja

b) tieto toimenpiteen kestosta ja 
tarvittaessa niistä seuraamuksista, joita 
suojelutoimenpiteen rikkomisesta 
määrätään; ja
c) tarvittaessa tieto siitä, onko suojeltava 
henkilö saanut alkuperäjäsenvaltiossa 
korvauksetta tai osakorvausta vastaan 
oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai 
maksujen suorittamisesta.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kansallisesta toimenpiteestä on 
jo päätetty, ei edellytetä, että suojeltavaa 
henkilöä edustaa oikeudellinen avustaja 
pelkästään todistuksen pyytämiseksi.

Or. en

Perustelu

Todistuksen välittämistä ja suojelutoimenpiteiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan 
hallinnollisen menettelyn olisi oltava yksinkertainen, eikä uhrille pitäisi tuottaa merkittävää 
lisärasitetta, taloudellinen rasite mukaan lukien. Tästä syystä uhrilta ei saisi edellyttää 
oikeudellisen avustajan käyttöä pelkästään todistuksen pyytämistä varten, kun kansallisesta 
suojelutoimenpiteestä on jo päätetty.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) viran puolesta, jos kyseessä on 
rajatylittävä tilanne silloin kun 
suojelutoimenpide määrätään; tämän 
asetuksen soveltamista varten tilannetta 
pidetään rajatylittävänä, jollei suojeltavan 
henkilön ruumiilliseen ja/tai henkiseen 
koskemattomuuteen tai vapauteen
kohdistuva riski sijaitse ainoastaan 
alkuperäjäsenvaltiossa; 

i) viran puolesta, jos kyseessä on 
rajatylittävä tilanne silloin kun 
suojelutoimenpide määrätään; tämän 
asetuksen soveltamista varten tilannetta 
pidetään rajatylittävänä, jollei suojeltavan 
henkilön henkeen, ruumiilliseen ja/tai 
henkiseen koskemattomuuteen, 
ihmisarvoon, henkilökohtaiseen 
vapauteen tai turvallisuuteen tai 
seksuaaliseen koskemattomuuteen
kohdistuva riski sijaitse ainoastaan 
alkuperäjäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kaikissa muissa tapauksissa suojeltavan 
henkilön pyynnöstä; alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
suojelutoimenpiteen määräämisen 
yhteydessä ilmoitettava suojeltavalle 
henkilölle, että tämä voi pyytää tällä 
asetuksella käyttöön otettua todistusta.

ii) kaikissa muissa tapauksissa suojeltavan
henkilön pyynnöstä; alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
suojelutoimenpiteen määräämisen 
yhteydessä ilmoitettava suojeltavalle 
henkilölle, että tämä voi pyytää tällä 
asetuksella käyttöön otettua todistusta siinä 
tapauksessa, että hän päättää lähteä 
toiseen jäsenvaltioon, ja toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa neuvottava 
suojeltavaa henkilöä toimittamaan pyyntö 
ennen poistumistaan 
alkuperäjäsenvaltion alueelta.

Kun todistus myönnetään, toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava suojeltavalle 
henkilölle, mitkä viranomaiset ovat 
toimivaltaisia tunnustamaan ja/tai 
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panemaan täytäntöön 
suojelutoimenpiteen tarkoitetussa 
tunnustamisjäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Suojeltavalla henkilöllä, joka ei ole 
fyysisesti alkuperäjäsenvaltiossa, on 
oikeus pyytää todistusta sähköisesti, 
puhelimitse, faksitse tai muun 
asianmukaisen tekniikan välityksellä, niin 
että hänen ei tarvitse matkustaa sitä 
varten takaisin kyseiseen jäsenvaltioon.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että uhrit ovat usein uhanalaisessa tilanteessa, heitä ei pitäisi asettaa 
alttiiksi muille uhkatekijöille edellyttämällä, että he matkustavat takaisin 
alkuperäjäsenvaltioon pyytämään todistusta. Suojeltavalla henkilöllä olisi oltava 
mahdollisuus pyytää todistusta sähköisesti, faksitse tai muun tekniikan välityksellä, mikä myös 
olisi halvempaa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kun toimivaltainen viranomainen 
myöntää todistuksen 3 kohdan mukaisesti, 
sen on välittömästi välitettävä kyseinen 
todistus tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sen 
estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja 
sen on myös rekisteröitävä todistus 
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unionin yhteiseen tietokantaan, jonka 
kautta asianomaiset viranomaiset saavat 
tarvittavat tiedot turvallisesti ja nopeasti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan suojelumääräysten tunnustamista jäsenvaltioiden välillä 
luomalla mekanismi todistusten automaattista välitystä varten ja myöntämällä suojeltavalle 
henkilölle oikeus pyytää todistusta ulkomailta käsin. Näin varmistettaisiin 
suojelutoimenpiteiden nopea tunnustaminen ja täytäntöönpano, mutta myös helpotettaisiin 
suojeltavan henkilön taakkaa yksinkertaistamalla hallintomenettelyjä.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tarvittaessa pyytää 
todistuksen sisällöstä käännöksen tai 
translitteraation 15 artiklan mukaisesti.

4. Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tarvittaessa pyytää 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisia 
viranomaisia toimittamaan todistuksen 
sisällöstä käännöksen tai translitteraation 
15 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos jokin suojelutoimenpide ei ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa, tuon 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä sen lainsäädännön 
mukaan käytössä olevaksi toimenpiteeksi, 
jolla on samanlaiset oikeusvaikutukset, 
tavoitteet ja intressit.

Jos jokin suojelutoimenpide ei ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa, tuon 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä sen lainsäädännön 
mukaan käytössä olevaksi toimenpiteeksi, 
jolla on samanlaiset oikeusvaikutukset, 
tavoitteet ja intressit ja joka myös takaa 
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suojeltavalle henkilölle samantasoisen 
suojelun.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänelle ei ollut annettu tiedoksi 
haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa 
riittävän ajoissa ja sellaisella tavalla, että 
hän olisi voinut valmistautua vastaamaan 
siihen; tai

a) hänelle ei ollut annettu tiedoksi 
haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa 
kansallisen lainsäädännön mukaisen 
tietyn aikarajan sisällä ja sellaisella 
tavalla, että hän olisi voinut valmistautua 
vastaamaan siihen; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus välttää todistuksen myöntämisessä tarpeettomat viivästykset, jotka 
voisivat saattaa suojeltavan henkilön vaaraan.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi riskin aiheuttajan 
pyynnöstä kieltäytyä tunnustamasta toisen 
jäsenvaltion tuomioistuimen määräämää
suojelutoimenpidettä, jos se on ristiriidassa 
tunnustamisjäsenvaltiossa annetun 
päätöksen kanssa.

1. Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi omasta aloitteestaan tai
riskin aiheuttajan pyynnöstä kieltäytyä 
tunnustamasta toisen jäsenvaltion
tuomioistuimen määräämää 
suojelutoimenpidettä, jos se on ristiriidassa 
tunnustamisjäsenvaltiossa annetun 
päätöksen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos suojelutoimenpiteen täytäntöönpano 
keskeytetään tai jos toimenpide 
peruutetaan alkuperäjäsenvaltiossa, 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on riskin aiheuttajan 
hakemuksesta keskeytettävä tai 
peruutettava suojelutoimenpiteen 
tunnustaminen tai sen mahdollinen
täytäntöönpano. Hakemus on tehtävä 
liitteessä II esitetyllä lomakkeella.

2. Jos suojelutoimenpiteen täytäntöönpano 
keskeytetään tai jos toimenpide 
peruutetaan alkuperäjäsenvaltiossa, 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tai riskin 
aiheuttajan hakemuksesta keskeytettävä tai 
peruutettava suojelutoimenpiteen 
tunnustaminen tai tarvittaessa sen
täytäntöönpano. Hakemus on tehtävä 
liitteessä II esitetyllä lomakkeella.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ja kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoitettava 
riskin aiheuttajalle ja suojeltavalle 
henkilölle

1. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ja kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoitettava 
riskin aiheuttajalle ja suojeltavalle 
henkilölle sekä tarvittaessa näiden 
henkilöiden lailliselle edustajalle, 
edunvalvojalle tai holhoojalle

i) suojelutoimenpiteen myöntämisestä; i) eurooppalaisen todistuksen
myöntämisestä;

ii) tarvittaessa siihen liittyvistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistä;

ii) tarvittaessa siihen liittyvistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistä;

iii) tarvittaessa seuraamuksista, joita 
suojelutoimenpiteen rikkomisesta voidaan 
määrätä;

iii) tarvittaessa seuraamuksista, joita 
suojelutoimenpiteen rikkomisesta voidaan 
määrätä;

iv) suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä tai toimenpiteen 

iv) suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä tai toimenpiteen 
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peruuttamisesta. peruuttamisesta tai tarkistamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään mahdolliset epäselvyydet, joita jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien erot voisivat aiheuttaa. Tietyissä oikeusjärjestelmissä suojeltavan 
henkilön edunvalvojaa ja holhoojaa ei tunnusteta menettelyn osapuoliksi. Tämän vuoksi 
tarkistuksella mahdollistetaan tietojen välittäminen lailliselle edustajalle kyseessä olevan 
jäsenvaltion oikeuden nojalla. Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetussa direktiivissä 
on samankaltaisia säännöksiä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet 
suojeltavalta henkilöltä 5 artiklassa 
tarkoitetun todistuksen, niiden on 
viipymättä ja tarvittaessa asetuksen (EY) 
N:o 1393/2007 sääntöjen mukaisesti 
ilmoitettava riskin aiheuttajalle ja 
suojeltavalle henkilölle

2. Kun tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet 
5 artiklassa tarkoitetun todistuksen, niiden 
on viipymättä ja tarvittaessa asetuksen 
(EY) N:o 1393/2007 sääntöjen mukaisesti 
ilmoitettava riskin aiheuttajalle ja 
suojeltavalle henkilölle ja tarvittaessa 
näiden henkilöiden lailliselle edustajalle, 
edunvalvojalle tai holhoojalle 
yhteensopivasti 15 artiklan kanssa

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään mahdolliset epäselvyydet, joita jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien erot voisivat aiheuttaa. Tietyissä oikeusjärjestelmissä suojeltavan 
henkilön edunvalvojaa ja holhoojaa ei tunnusteta menettelyn osapuoliksi. Tämän vuoksi 
tarkistuksella mahdollistetaan tietojen välittäminen lailliselle edustajalle kyseessä olevan 
jäsenvaltion oikeuden nojalla. Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetussa direktiivissä 
on samankaltaisia säännöksiä.



PE483.787v01-00 32/40 PR\894575FI.doc

FI

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) suojelutoimenpiteen tunnustamisesta; i) suojelutoimenpiteen tunnustamisesta tai 
tunnustamatta jättämisestä;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) jos tunnustamisesta kieltäydytään, 
kieltäytymisen perusteista;

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarvittaessa siihen liittyvistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä tai toimenpiteen 
peruuttamisesta.

iv) suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä tai toimenpiteen 
peruuttamisesta tai tarkistamisesta.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
riskin aiheuttajalle ilmoitettaessa olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
suojeltavan henkilön intressi olla 
paljastamatta osoitettaan tai muita 
yhteystietojaan. Näitä tietoja ei saa näkyä 
ilmoituksessa. Kuitenkin tarvittaessa 
sijainti voidaan ilmoittaa, jos sitä 
edellytetään riskin aiheuttajalle 
aiheutuvan velvoitteen tai rajoitteen 
oikeusvarmuutta koskeviin tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Rikoksen uhrien yksityis- ja perhe-elämän suojan yleisen hengen mukaisesti tarkistuksella 
taataan, ettei uhrin tai hänen perheensä henkilötietoja voida paljastaa ilman ennalta saatua 
lupaa tai laillista velvoitetta. On olennaisen tärkeää varmistaa, että uhrille ei aseteta 
ylimääräistä riskiä paljastamalla hänen henkilötietonsa riskin aiheuttajalle.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos suojelutoimenpiteen, jonka 
johdosta todistus myönnettiin, 
täytäntöönpano kuitenkin keskeytetään tai 
jos toimenpide peruutetaan 
alkuperäjäsenvaltiossa, kyseisen 
jäsenvaltion viranomaisten olisi 
välittömästi ilmoitettava tästä 
tunnustamisjäsenvaltion tai 
-jäsenvaltioiden viranomaisille, siltä osin 
kuin ne tiedetään, ja niiden on myös 
tehtävä hakemukset 12 artiklan 2 kohdan 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kaikki tapahtumat, jotka antavat 
aihetta ilmoittamiseen tämän artiklan 
nojalla, on myös tallennettava 5 artiklan 
3 b kohdassa tarkoitettuun tietokantaan.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan kaikkien uhrien rajatylittävä nopea ja tehokas suojelu mahdollisilta 
uhkatekijöiltä, olisi erittäin hyödyllistä perustaa EU:n laajuinen tietokanta 
suojelutoimenpiteille ja myönnetyille todistuksille, mikä takaisi, että kansalliset viranomaiset 
saavat tarvittavat tiedot turvallisesti ja nopeasti.



PR\894575FI.doc 35/40 PE483.787v01-00

FI

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla – Translitteraatio tai käännös 15 artikla – Tulkkaus, translitteraatio tai 
käännös

Suojeltavilla henkilöillä on oltava oikeus 
apuun, joka mahdollistaa, että he 
ymmärtävät asiat ja tulevat itse 
ymmärretyiksi mahdollisesti tarvittavissa 
keskusteluissa, joita heillä on 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ja 
silloin kun heille annetaan tietoa ja 
neuvontaa.

Kun tämän asetuksen mukaisesti vaaditaan 
translitteraatio tai käännös, ne on laadittava 
tunnustamisjäsenvaltion virallisella kielellä 
tai jollakin niistä, tai millä tahansa muulla 
kielellä, jonka tuo jäsenvaltio on 
ilmoittanut hyväksyvänsä. Tämän 
asetuksen mukaisesti laaditun käännöksen 
on oltava sellaisen henkilön laatima, jolla 
on kelpoisuus laatia käännöksiä jossakin 
jäsenvaltiossa.

Kun tämän asetuksen mukaisesti vaaditaan 
translitteraatio tai käännös, ne on 
toimitettava alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten toimesta ja
ne on laadittava tunnustamisjäsenvaltion 
virallisella kielellä tai jollakin niistä, tai 
millä tahansa muulla kielellä, jonka tuo 
jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. 
Tämän asetuksen mukaisesti laaditun 
käännöksen on oltava sellaisen henkilön 
laatima, jolla on kelpoisuus laatia 
käännöksiä jossakin jäsenvaltiossa.

Jos suojeltavat henkilöt eivät ymmärrä tai 
puhu suojelutoimenpiteiden 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa 
koskevissa menettelyissä käytettävää 
kieltä, tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tarjottava käännökset ja/tai tulkkaus 
tilanteen erityisvaatimukset huomioon 
ottaen.
Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
tunnustamisjäsenvaltion on varmistettava, 
tarvitseeko suojeltava henkilö käännöstä 
ja/tai tulkkausta menettelyissä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Kieli ja tapa, joilla viranomaiset ovat yhteydessä uhreihin, ovat hyvin tärkeitä. Tarkistuksessa 
esittelijät painottavat suojeltavan henkilön tarvetta saada tietoja ja neuvontaa helposti 
ymmärrettävässä muodossa ja hänen ymmärtämällään kielellä hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Viestinnässä on käytettävä kieltä ja käännösten on oltava kielellä, jota uhri selvästi 
ymmärtää. Olisi myös otettava asianmukaisesti huomioon suojeltavan henkilön mahdolliset 
rajoitteet hänen kykenemisessään antamaan tietoja ja tulemaan ymmärretyksi, mukaan lukien 
kuuloon, näköön ja lukutaitoon liittyvät haitat sekä henkilön älylliset ja emotionaaliset 
valmiudet.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla – Oikeus tukeen
Suojeltavilla henkilöillä on oltava oikeus 
käyttää rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja 
suojelua koskevien 
vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 7 artiklassa 
säädettyjä uhrien tukipalveluja sen 
soveltamispäivästä alkaen, mukaan lukien 
oikeus saada tietoja, neuvontaa ja tukea, 
oikeus saada tietoa asiantuntijapalveluista 
tai tulla ohjatuksi asiantuntijapalveluun,
oikeus saada emotionaalista ja 
psykologista tukea sekä oikeus saada 
taloudellisiin ja käytännön kysymyksiin 
liittyvää neuvontaa. Tätä on sovellettava 
myös suojeltaviin henkilöihin, jotka ovat 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa tunnustetaan, että tuen saaminen ei ole pelkästään uhrien oikeus vaan tärkeä 
osa heidän sosioekonomista voimaantumistaan. Tarkistuksessa luetellaan tiettyjä oikeuksia, 
jotka olisi varmistettava ja jotka ovat olennaisen tärkeitä uhreille heidän psykologisen 
toipumisensa kannalta, mukaan lukien tiedot hallinnollisista ja taloudellisista asioista. 
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Tarkistuksessa korostetaan sellaisten suojeltavien henkilöiden oikeuksia, jotka ovat 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuitenkin suojeltava henkilö voi myös 
pyytää 5 artiklan 3 kohdan ii alakohdassa 
tarkoitettua todistusta ja hänelle voidaan 
se myöntää suojelutoimenpiteestä, joka on 
pantu täytäntöön ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, edellyttäen että kyseinen 
suojelutoimenpide on vielä voimassa 
päivänä, jona todistusta pyydetään.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla – Tietojen kerääminen
Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen 
soveltamisen arvioinnin helpottamiseksi 
toimitettava komissiolle asiaankuuluvat 
tiedot kansallisten menettelyjen 
soveltamisesta 5 artiklassa tarkoitettujen 
todistusten myöntämiseen ja niiden 
välittämisestä toimivaltaisten 
viranomaisten välillä. Näiden tietojen on 
sisällettävä ainakin tiedot 
suojelutoimenpiteiden ja pyydettyjen, 
myönnettyjen ja/tai tunnustettujen 
todistusten määrästä sekä evättyjen, 
keskeytettyjen ja/tai peruutettujen 
todistusten määrästä ja myös tällaisen 
epäämisen ja/tai peruuttamisen syyt siten, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
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yksityisyyden ja henkilötietojen suojan 
perusperiaatteet. Näissä tiedoissa on myös 
mahdollisimman tarkasti ilmoitettava, 
minkälaiseen käyttäytymiseen todistukset 
perustuivat, mukaan lukien sukupuoleen 
perustuva väkivalta, ja niissä on 
ilmoitettava suojeltavan henkilön 
sukupuoli, riskin aiheuttajan sukupuoli, 
heidän välinen suhteensa ja heidän 
ikänsä.

Or. en

Perustelu

Asiaa koskevien eriteltyjen tilastotietojen kerääminen tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvista suojelutoimenpiteistä ja kussakin jäsenvaltioissa pyydetyistä ja myönnetyistä 
todistuksista tarjoaisi todisteisiin perustuvan arvioinnin todistusmekanismin toimivuudesta ja 
kertoisi, minkätyyppinen käyttäytyminen on aiheuttanut suojelutoimenpiteen määräämisen. 
Tämä olisi erityisen tärkeää arvioitaessa tapauksia, joissa on esiintynyt sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa, ja torjuttaessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
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PERUSTELUT

Esittelijät suhtautuvat myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi yksityisoikeuden 
alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Se on osa 
lainsäädäntöpakettia, jolla parannetaan uhrien oikeuksia EU:ssa ja johon kuuluu myös ehdotus 
direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksista, tuesta ja suojelusta.

Komission ehdotus vastaa tarpeeseen laatia kattava eurooppalainen oikeudellinen kehys, jossa 
tunnustetaan kaikki rikoksen uhrit ja annetaan heille mahdollisimman laaja suojelu unionin 
alueella. Tällä asetusehdotuksella täydennetään eurooppalaisesta suojelumääräyksestä 
annettua direktiiviä, jossa varmistetaan rikosoikeuden alalla määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen. Näiden kahden välineen, 
yksityisoikeudellisen ja rikosoikeudellisen, yhdistetty soveltaminen mahdollistaa, että 
henkilöt, joille on myönnetty suojelumääräys, voivat liikkua vapaasti ja turvallisesti EU:ssa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti. Lopulta yhdistetty soveltaminen 
johtaa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen lujittumiseen ja 
kehittymiseen unionissa. 

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta johtuvien menettelyiden nojalla Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen 51 artiklassa sallitaan mietintöjen laatiminen kahden valiokunnan 
yhteistoimin. Tämän mietinnön laatimisessa on hyödynnetty keskusteluita oikeudellisten 
asioiden valiokunnassa ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa sekä 
esittelijöiden välistä yhteistyötä. 

Suojelumääräysten tunnustamisen yksinkertaistaminen

Esittelijät katsovat, että on erittäin tärkeää varmistaa, ettei yhdessä jäsenvaltiossa suojelun 
saanut henkilö menetä sitä muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Näin ollen esittelijät 
tarkastelevat sellaisen mekanismin luomista, jolla eliminoitaisiin välimuodollisuudet 
käyttämällä vakiomuotoista ja monikielistä todistusta, joka on toimitettava automaattisesti sen 
myöntäneestä jäsenvaltiosta tunnustamisjäsenvaltioon. Näin varmistettaisiin, että 
suojelutoimenpiteet tunnustetaan ja myös pannaan täytäntöön nopeasti ja yksinkertaisesti. 
Tällainen mekanismi myös tekisi hallinnollisista menettelyistä yksinkertaisempia uhreille ja 
varmistaisi, että heitä suojellaan, kun he matkustavat eri maissa tai muuttavat toiseen 
jäsenvaltioon. Esittelijät haluavat myös varmistaa, että jos suojeltava henkilö ei ole fyysisesti 
paikalla alkuperäjäsenvaltiossa, hänellä on mahdollisuus pyytää todistusta sähköisesti, 
faksitse tai muiden teknisten välineiden avulla. Jäsenvaltioita myös kannustetaan takaamaan, 
että suojeltava henkilö ei joudu vastaamaan kustannuksista, joita aiheutuu 
suojelutoimenpiteen tunnustamisesta toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi silloin, kun kansallisesta 
suojelutoimenpiteestä on jo päätetty, esittelijät katsovat, että uhrin ei tarvitsisi käyttää 
oikeudellista avustajaa pelkästään todistuksen pyytämistä varten. Lisäksi esittelijät 
kannattavat EU:n laajuisen tietokannan luomista suojelutoimenpiteistä ja myönnetyistä 
todistuksista. He uskovat tämän takaavan, että kansalliset viranomaiset saavat tarvittavat 
tiedot turvallisesti ja nopeasti, ja varmistavan näin uhrien rajatylittävän nopean ja tehokkaan 
suojelun mahdollisilta uhkatekijöiltä.
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Sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien tilanne 

Esittelijät ovat samaa mieltä suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista koskevan 
asetuksen kokonaisajatuksesta, mutta pitävät ehdottoman tärkeänä, että siinä käsitellään 
enemmän sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien tilannetta. Tätä varten esittelijät 
viittaavat uhrien oikeuksia koskevan direktiiviehdotuksen säännöksiin ja kannustavat 
perustamaan asiantuntijatukipalveluja (yleisten tukipalvelujen lisäksi), jotka auttavat 
suojeltavia sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja tarjoamalla heille olennaista tietoa, 
psykologista tukea ja neuvontaa oikeudellisesta ja taloudellisesta avusta, jota asianomaisen 
jäsenvaltion lain mukaan on saatavilla. Jotta sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien tarpeet 
otettaisiin paremmin huomioon, esittelijät ehdottavat, että olisi annettava asianmukaista 
koulutusta virkamiehille, jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin sellaisten tapausten 
kanssa, joissa henkilön fyysisen, psykologisen tai seksuaalisen koskemattomuuden uskotaan 
olevan vaarassa, etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksissa. Esittelijät antavat 
tunnustusta kansalaisyhteiskunnan työlle ja erityisesti kansalaisjärjestöjen, naisjärjestöjen ja 
muiden vapaaehtoisjärjestöjen työlle. Ne tarjoavat asiantuntijatukea väkivallan uhreille, ja 
jäsenvaltioita kannustetaan tukemaan niiden työtä ja toimimaan yhteistyössä niiden kanssa 
avun antamisessa väkivallan uhreille ja etenkin naispuolisille uhreille. 

Tiedottaminen ja käännösten tarjoaminen

Esittelijät painottavat myös suojeltavan henkilön tarvetta saada tietoja ja neuvontaa helposti 
ymmärrettävässä muodossa ja hänen ymmärtämällään kielellä hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Jos suojeltavat henkilöt eivät ymmärrä tai puhu suojelutoimenpiteiden tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä käytettävää kieltä, esittelijät vaativat toimivaltaisia 
viranomaisia tarjoamaan helposti ymmärrettävissä olevat käännökset ja/tai tulkkauksen uhrin 
erityistarpeet ja tilanteen huomioon ottaen.

Tietoisuuden lisääminen 

Jotta suojeltavat henkilöt saisivat enemmän tietoa oikeuksistaan, esittelijät katsovat, että
jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä tietoa suojelutoimenpiteiden ja yhteisen todistuksen 
vapaasta liikkuvuudesta koulutus- ja valistuskampanjoihin, joita ne järjestävät uhrien 
suojelusta. Tietoisuuden lisäämiseksi asiasta esittelijät myös kehottavat komissiota 
sisällyttämään tietoa jäsenvaltioissa käytettävissä olevista suojelutoimenpiteistä komission 
luomaan Euroopan oikeusportaaliin.

Lainsäädännöllinen jalanjälki

Esittelijät ovat kiitollisia komission oikeusasioiden pääosaston antamista selvityksistä,
keskusteluista varjoesittelijöiden kanssa ja EU:n puheenjohtajavaltion Tanskan avusta. 
Esittelijät kiittävät myös uhrien oikeuksien, tukemisen ja suojelun parissa työskentelevien 
järjestöjen, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen esittämistä kannoista.


