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Tarkistus 55
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta.

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja kunkin jäsenvaltion 
perustuslaillisten periaatteiden 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 56
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan ihmisoikeussopimus
(ECHR) ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntö ovat auttaneet 
ihmisoikeusnormien määrittämisessä ja 
parantamisessa, mukaan luettuna oikeus 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
oikeudenkäyntiin Euroopassa. 
Perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa 
ihmisoikeussopimuksella luodulle 
järjestelmälle annetaan erityisasema, 
kuten todetaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklassa, jossa 
ilmoitetaan EU:n liittyvän 
ihmisoikeussopimukseen ja määritellään 
ihmisoikeussopimuksen mukaiset 
perusoikeudet Euroopan unionin 
oikeuden yleisiksi periaatteiksi, ja 
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perusoikeuskirjan 52 artiklassa, jossa 
taataan kyseisten oikeuksien 
yhdenmukainen tulkinta 
perusoikeuskirjan ja 
ihmisoikeussopimuksen välillä.

Or. en

Tarkistus 57
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan 
oikeudellinen yhteistyö unionissa 
rikosoikeuden alalla perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen, jota Tampereella 15 ja 
16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston jälkeen yleisesti 
pidetään rikosoikeudellisen yhteistyön 
kulmakivenä unionissa.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan 
oikeudellinen yhteistyö unionissa 
rikosoikeuden alalla perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen, jota Tampereella 15 ja 
16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston jälkeen yleisesti 
pidetään rikosoikeudellisen yhteistyön 
kulmakivenä unionissa. Vaikka 
vastavuoroisen tunnustamisen myönteisiä 
vaikutuksia ja keskeistä asemaa ei voida 
asettaa kyseenalaiseksi, sitä sovelletaan 
muilla kuin yhdenmukaistetuilla 
oikeusaloilla sekä eri oikeusperinteissä ja 
rikosoikeudellisissa järjestelmissä, ja siksi 
se voi aiheuttaa oikeudellista 
säännöttömyyttä epäiltyjen oikeuksien 
kustannuksella, kuten eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen käyttämisestä saadut 
kokemukset osoittavat. On säädettävä 
toimenpiteistä, joiden avulla kansallinen 
tuomioistuin voi puuttua olennaisella 
tavalla tapauksiin, joissa tällaista 
säännöttömyyttä voi esiintyä. 
Vastavuoroista tunnustamista 
sovellettaessa on myös turvattava 
perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
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ihmisoikeussopimuksessa vahvistetut 
perusoikeudet.

Or. en

Tarkistus 58
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan 
oikeudellinen yhteistyö unionissa 
rikosoikeuden alalla perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen, jota Tampereella 15 ja 
16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston jälkeen yleisesti 
pidetään rikosoikeudellisen yhteistyön 
kulmakivenä unionissa.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan 
oikeudellinen yhteistyö unionissa 
rikosoikeuden alalla perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen, jota Tampereella 15 ja 
16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston jälkeen yleisesti 
pidetään rikosoikeudellisen yhteistyön 
kulmakivenä unionissa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja eurooppalaiseen 
tutkintamääräykseen osallistuvien 
jäsenvaltioiden perustuslaillisten 
periaatteiden mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 59
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(2 a) Täytäntöönpanovaltio ei voi 
kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista 
tutkintamääräystä vetoamalla oman 
lainsäädäntönsä ja määräyksen antaneen 
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valtion lainsäädännön eroihin. 
Kieltäytyminen on mahdollista ainoastaan 
siinä tapauksessa, että eurooppalainen 
tutkintamääräys on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja 
täytäntöönpanovaltion perustuslaillisten 
periaatteiden vastainen.

Or. it

Tarkistus 60
Kinga Göncz

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(2 a) Oikeudellinen yhteistyö perustuu 
toisten oikeusjärjestelmiä kohtaan 
tunnettuun keskinäiseen luottamukseen, 
joka edellyttää kaikissa jäsenvaltioissa 
hyvin toimivaa, riippumatonta ja 
puolueetonta oikeusjärjestelmää, johon ei 
kohdistu poliittista vaikuttamista.

Or. en

Tarkistus 61
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(2 a) Jäsenvaltioiden perustuslaillisissa ja 
oikeudellisissa järjestelmissä on 
huomattavia eroja erityisesti syyttäjän 
asemassa ja todisteiden 
hyväksyttävyydessä, mitä 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
on välttämättä korostettava. Tämän 
vuoksi eurooppalaisessa 
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tutkintamääräyksessä ei voida poistaa 
tällaisia eroja asettamalla vähemmän 
vaatimuksia kuin 
täytäntöönpanovaltioissa, ja 
kieltäytymisen lisäperusteena olisi oltava 
se, että asianomaisten jäsenvaltioiden 
olennaisen tärkeitä perustuslaillisia 
oikeuksia tai kansallisia perustuslaillisia 
periaatteita saatetaan loukata.

Or. en

Tarkistus 62
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(12) Rikosoikeuden alalla tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön tehokkuuden 
varmistamiseksi olisi rajoitettava 
mahdollisuutta kieltäytyä tunnustamasta 
tai panemasta täytäntöön eurooppalaista 
tutkintamääräystä samoin kuin 
rajoitettava sen täytäntöönpanon 
lykkäämisperusteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Anna Hedh

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(12 a) Eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä pitäisi voida 
kieltäytyä, jos sen tunnustaminen tai 
täytäntöönpano täytäntöönpanovaltiossa 
merkitsisi erioikeuksien tai 
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koskemattomuuden loukkaamista 
kyseisessä valtiossa. Erioikeuden tai 
koskemattomuuden käsitteestä ei ole 
Euroopan unionissa yhteistä 
määritelmää, joten näiden käsitteiden 
täsmällinen sisältö määräytyy kansallisen 
lainsäädännön mukaan. Näihin 
käsitteisiin voi sisältyä suojatoimia, joita 
sovelletaan terveydenhuolto- ja 
oikeusalan ammatteihin, mutta käsitteitä 
ei saisi tulkita tavalla, joka on ristiriidassa 
suhteessa velvoitteeseen kumota tiettyjä 
kieltäytymisperusteita, joista määrätään 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehtyyn yleissopimukseen liitetyn vuoden 
2001 pöytäkirjan 7 artiklassa. Tähän voi 
kuulua myös lehdistön vapautta ja 
ilmaisunvapautta muissa 
tiedotusvälineissä koskevia sääntöjä, 
joskaan niitä ei välttämättä pidetä 
erioikeuksina tai koskemattomuutena.

Or. en

Tarkistus 64
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(13 a) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja 
suojellaan asiaa koskevien säännösten 
mukaisesti, myös yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen periaatteiden 
mukaisesti, sekä sen täydentävän suojelun 
mukaisesti, jota tämä direktiivi tarjoaa 
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn 
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yleissopimuksen 23 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 65
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(13 a) Eurooppalaista tutkintamääräystä 
koskevien käytettävissä olevien 
oikeussuojakeinojen olisi vastattava 
vähintään kyseessä olevaa kansallista 
tutkintatoimea koskevia käytettävissä 
olevia oikeussuojakeinoja. 
Jäsenvaltioiden olisi kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava 
näiden oikeudellisten 
muutoksenhakukeinojen sovellettavuus ja 
ilmoitettava ajoissa kaikille asianosaisille 
muutoksenhakumahdollisuuksista ja 
-menettelyistä. Tapauksissa, joissa 
asianosainen esittää eurooppalaista 
tutkintamääräystä koskevat 
huomautuksensa 
täytäntöönpanovaltiossa, 
täytäntöönpanovaltion on selvitettävä, 
onko syytä olla tunnustamatta 
eurooppalaista tutkintamääräystä, 
esimerkiksi oikeasuhteisuuden puutteen 
tai ihmisoikeusrikkomuksen takia. Olisi 
suotavaa, että tällaiset tiedot toimitetaan 
määräyksen antaneelle viranomaiselle ja 
että asianosaiselle tiedotetaan 
asianmukaisesti. On tarpeellista 
varmistaa, että eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen kohteena olevilla 
henkilöillä on oikeus saada tietoa ja 
saattaa asiansa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Puolustukseen liittyvät 
oikeudet ovat osa oikeutta 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
oikeudenkäyntiin (perusoikeuskirjan 47 ja 
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48 artikla) käsittelyn kaikissa vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 66
Anna Hedh

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(13 a) Eurooppalaista tutkintamääräystä 
koskevien käytettävissä olevien 
oikeussuojakeinojen olisi vastattava 
vähintään kyseessä olevaa kansallista 
tutkintatoimea koskevia käytettävissä 
olevia oikeussuojakeinoja. 
Jäsenvaltioiden olisi kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava 
näiden oikeudellisten 
muutoksenhakukeinojen sovellettavuus ja 
ilmoitettava ajoissa kaikille asianosaisille 
muutoksenhakumahdollisuuksista 
ja -menettelyistä. Tapauksissa, joissa 
asianosainen vastustaa 
täytäntöönpanovaltiossa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antamista 
painavammista syistä, olisi suotavaa, että 
tällaiset tiedot toimitetaan määräyksen 
antaneelle viranomaiselle ja että 
asianosaiselle tiedotetaan 
asianmukaisesti. On tarpeellista 
varmistaa, että eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen kohteena olevilla 
henkilöillä on oikeus saada tietoa ja 
saattaa asiansa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Puolustukseen liittyvät 
oikeudet ovat osa oikeutta 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
oikeudenkäyntiin (perusoikeuskirjan 47 ja 
48 artikla) käsittelyn kaikissa vaiheissa.

Or. en



AM\891612FI.doc 11/84 PE480.869v01-00

FI

Tarkistus 67
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(13 a) Eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanon 
mahdollistamiseksi maissa, joilla ei ole 
huomattavia taloudellisia ja tutkinnallisia 
resursseja, määräyksen antanut 
jäsenvaltio voi kattaa suoraan 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon kustannukset, jotka 
tavallisesti kuuluvat 
täytäntöönpanovaltiolle, jos edellä 
mainituista resursseista on pulaa. 
Jäsenvaltiot voivat tehdä myös yleisiä tai 
erityisiä sopimuksia, joiden nojalla ne 
korvaavat kustannukset käyttämällä 
clearingtilejä.

Or. it

Tarkistus 68
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(14) Eurooppalainen tutkintamääräys 
tarjoaa todisteiden hankkimiseen yhden 
ainoan järjestelmän. Tietynlaiset 
tutkintatoimet edellyttävät kuitenkin 
muitakin sääntöjä, ja ne olisi sisällytettävä 
eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, 
kuten vapautensa menettäneen henkilön 
väliaikainen siirtäminen, kuuleminen 
video- tai puhelinkokouksen avulla, 
pankkitileihin tai pankkitapahtumiin 
liittyvien tietojen hankkiminen sekä 
valvottu läpilasku. Todisteiden keräämistä 

(14) Eurooppalainen tutkintamääräys 
tarjoaa todisteiden hankkimiseen yhden 
ainoan järjestelmän. Tietynlaiset 
tutkintatoimet edellyttävät kuitenkin 
muitakin sääntöjä, ja ne olisi sisällytettävä 
eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, 
kuten vapautensa menettäneen henkilön 
väliaikainen siirtäminen, kuuleminen 
video- tai puhelinkokouksen avulla ja 
pankkitileihin tai pankkitapahtumiin 
liittyvien tietojen hankkiminen. 
Todisteiden keräämistä reaaliajassa, 
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reaaliajassa, jatkuvasti ja tiettynä 
ajanjaksona, edellyttävät tutkintatoimet 
sisältyvät eurooppalaiseen 
tutkintamääräykseen, mutta 
täytäntöönpanoviranomaiselle olisi 
sallittava joustavuutta näiden 
toimenpiteiden osalta jäsenvaltioiden 
kansallisissa lainsäädännöissä vallitsevien 
erojen vuoksi.

jatkuvasti ja tiettynä ajanjaksona, 
edellyttävät tutkintatoimet sisältyvät 
eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, 
mutta täytäntöönpanoviranomaiselle olisi 
sallittava joustavuutta näiden 
toimenpiteiden osalta jäsenvaltioiden 
kansallisissa lainsäädännöissä vallitsevien 
erojen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 69
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(14 a) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
säännöt, jotka koskevat tutkintatoimen 
suorittamista kaikissa rikosoikeudellisen 
menettelyn vaiheissa, mukaan lukien 
oikeudenkäyntivaiheessa, joihin henkilö 
tarvittaessa osallistuu todisteiden 
keräämistä varten. Eurooppalainen 
tutkintamääräys voidaan antaa 
esimerkiksi henkilön väliaikaiseksi 
siirtämiseksi määräyksen antaneeseen 
valtioon tai videokokouksen avulla 
tapahtuvaa kuulemista varten. Kuitenkin 
jos henkilö on siirrettävä toiseen 
jäsenvaltion syytetoimia varten, mukaan 
lukien henkilön tuominen oikeuden eteen 
oikeudenkäyntiä varten, olisi annettava 
eurooppalainen pidätysmääräys 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 70
Cornelis de Jong
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Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(14 b) Jotta eurooppalaisten 
pidätysmääräysten käyttö syytetoimissa 
olisi oikeasuhteista, oikeusviranomaisten 
olisi harkittava, olisiko eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antaminen epäillyn 
tai syytetyn henkilön kuulemiseksi 
videoneuvottelua käyttäen mahdollinen 
toimiva vaihtoehto.

Or. en

Tarkistus 71
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(14 c) Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan antaa todisteiden saamiseksi 
rikosoikeudellisen menettelyn kohteena 
olevan henkilön pankissa tai muissa kuin 
pankkimuotoisissa rahoituslaitoksissa 
olevista millaisista tahansa tileistä. Tämä 
mahdollisuus on ymmärrettävä laajasti 
siten, että se koskee epäiltyjen ja 
syytettyjen lisäksi myös muita henkilöitä, 
joiden osalta toimivaltaiset viranomaiset 
pitävät tällaisia tietoja rikosoikeudellisen 
menettelyn yhteydessä tarpeellisina.

Or. en

Tarkistus 72
Cornelis de Jong
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Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 14 d kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(14 d) Jos tässä direktiivissä viitataan 
rahoituslaitoksiin, kyseinen termi on 
tulkittava rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
lokakuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/60/EY1 3 artiklan määritelmien 
mukaisesti. 
_______________
1 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Tarkistus 73
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 14 e kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(14 e) Kun eurooppalainen 
tutkintamääräys annetaan tietojen 
saamiseksi yksilöidystä pankkitilistä, 
edellytetään, että tietoihin sisältyy ainakin 
tilin haltijan nimi ja osoite, 
yksityiskohtaiset tiedot tiliä koskevista 
valtakirjoista ja mahdolliset muut 
yksityiskohtaiset tiedot tai asiakirjat, jotka 
tilin haltija on toimittanut tiliä avattaessa 
ja jotka ovat edelleen pankin hallussa.

Or. en

Tarkistus 74
Cornelis de Jong
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Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 14 f kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(14 f) Tämä direktiivi koskee sen 
soveltamisalasta johtuen väliaikaisia 
toimenpiteitä vain todisteiden keräämisen 
osalta. Tähän liittyen olisi korostettava, 
että eri väliaikaisia toimenpiteitä voidaan 
rikosoikeudellisen käsittelyn puitteissa 
soveltaa eri kohteisiin, rahoitusomaisuus 
mukaan lukien, sekä todisteiden 
keräämistä että menetetyksi tuomitsemista 
varten. On tärkeää huomata, että 
väliaikaisten toimenpiteiden kahden 
tavoitteen välinen ero ei ole aina selvä ja 
että väliaikaisen toimenpiteen tavoite voi 
muuttua käsittelyn aikana. Tästä syystä 
on tulevan työn kannalta ensiarvoisen 
tärkeää pitää yllä tältä osin sovellettavien 
eri välineiden joustavaa keskinäistä 
vaikutussuhdetta. Lisäksi sen 
arvioiminen, käytetäänkö aineistoa 
todisteena ja koskeeko sitä näin ollen 
eurooppalainen tutkintamääräys, olisi 
samasta syystä jätettävä määräyksen 
antaneen viranomaisen tehtäväksi.

Or. en

Tarkistus 75
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(17 a) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot olisi 
suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi-
ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 
2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
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2008/977/YOS1 vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen nojalla hankittuja 
todisteita ei saa käyttää muuhun 
tarkoitukseen kuin rikosten torjuntaan, 
tutkintaan, selvittämiseen tai 
syytteeseenpanoon tai rikosseuraamusten 
täytäntöönpanoon ja 
puolustautumisoikeuden käyttämiseen.
_______________
1EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Tarkistus 76
Kinga Göncz

Esitys direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta velvoitteeseen 
kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklaan sisältyviä 
perusoikeuksia ja oikeusperiaatteita eikä
niitä koskeviin oikeusviranomaisten 
velvoitteisiin. Tämä direktiivi ei myöskään 
edellytä jäsenvaltioiden toteuttavan mitään 
toimenpiteitä, jotka ovat niiden 
yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja 
ilmaisuvapautta muissa tiedotusvälineissä 
koskevan valtiosääntönsä vastaisia.

3. Tämä direktiivi ei vaikuta velvoitteeseen 
kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklaan sisältyviä 
perusoikeuksia ja oikeusperiaatteita sekä 
puolustautumisoikeutta – mukaan lukien 
oikeus asianajajaan käsittelyn kaikissa 
vaiheissa – tehokkaita oikeussuojakeinoja 
ja puolueetonta oikeudenkäyntiä 
riippumattomassa ja puolueettomassa 
tuomioistuimessa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklan 
mukaisesti. Se ei vaikuta niitä koskeviin 
oikeusviranomaisten velvoitteisiin. Tämä 
direktiivi ei myöskään edellytä 
jäsenvaltioiden toteuttavan mitään 
toimenpiteitä, jotka ovat niiden 
yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja 
ilmaisuvapautta muissa tiedotusvälineissä 
koskevan valtiosääntönsä vastaisia.

Or. en
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Tarkistus 77
Kinga Göncz

Esitys direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

i) kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista 
tuomaria, tuomioistuinta, tutkintatuomaria 
tai yleistä syyttäjää; tai

i) kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista 
ja täysin riippumattomasti ja 
puolueettomasti toimivaa tuomaria, 
tuomioistuinta, tutkintatuomaria tai yleistä 
syyttäjää; tai

Or. en

Tarkistus 78
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

i) kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista 
tuomaria, tuomioistuinta, tutkintatuomaria 
tai yleistä syyttäjää; tai

i) kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista 
tuomaria, tuomioistuinta, tutkintatuomaria 
tai yleistä syyttäjää, tai jotakin muuta 
määräyksen antaneen valtion 
määrittelemää oikeusviranomaista, joka 
toimii kyseisessä tapauksessa 
tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä tai 
antaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
syytetyn edustajan pyynnöstä 
tutkintamenettelyjen varmistamiseksi 
puolustuksen hyväksi ja jolla on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
toimivalta antaa todisteiden keräämistä 
koskeva määräys;

Or. nl

Tarkistus 79
Cornelis de Jong
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Esitys direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

ii) jotakin muuta määräyksen antaneen 
valtion määrittelemää 
oikeusviranomaista, joka kyseisessä 
tapauksessa toimii tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla 
on kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
toimivalta antaa todisteiden keräämistä 
koskeva määräys;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 80
Anna Hedh

Esitys direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

ii) jotakin muuta määräyksen antaneen 
valtion määrittelemää oikeusviranomaista, 
joka kyseisessä tapauksessa toimii 
tutkintaviranomaisena rikosoikeudellisessa 
menettelyssä ja jolla on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti toimivalta antaa 
todisteiden keräämistä koskeva määräys;

ii) jotakin muuta määräyksen antaneen 
valtion määrittelemää toimivaltaista
viranomaista, joka kyseisessä tapauksessa 
toimii tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla 
on kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
toimivalta antaa todisteiden keräämistä 
koskeva määräys;

Or. en

Tarkistus 81
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Aloitteen teksti Tarkistus

ii) jotakin muuta määräyksen antaneen 
valtion määrittelemää oikeusviranomaista, 
joka kyseisessä tapauksessa toimii 
tutkintaviranomaisena rikosoikeudellisessa 
menettelyssä ja jolla on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti toimivalta antaa 
todisteiden keräämistä koskeva määräys;

ii) jotakin muuta määräyksen antaneen 
valtion määrittelemää toimivaltaista
viranomaista, joka kyseisessä tapauksessa 
toimii tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla 
on kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
toimivalta antaa todisteiden keräämistä 
koskeva määräys;

Or. it

Tarkistus 82
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) 'täytäntöönpanoviranomaisella' 
viranomaista, jolla on toimivalta tunnustaa 
tai panna täytäntöön eurooppalainen 
tutkintamääräys tämän direktiivin 
mukaisesti. Täytäntöönpanoviranomaisen 
on oltava viranomainen, jolla on 
toimivalta suorittaa eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä mainittu 
tutkintatoimi vastaavanlaisessa 
kansallisessa tapauksessa.

b) 'täytäntöönpanoviranomaisella'  
viranomaista, jolla on toimivalta tunnustaa 
eurooppalainen tutkintamääräys ja 
varmistaa sen täytäntöönpano tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pitäisi olla selvää, että täytäntöönpanoviranomainen on se, joka tunnustaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen, mutta ei se joka varsinaisesti suorittaa toimen eli panee sen täytäntöön.

Tarkistus 83
Sonia Alfano
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Esitys direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) televiestin kuuntelu ja välitön 
välittäminen, jota tarkoitetaan 
yleissopimuksen 18 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa; ja

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 84
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) televiestin kuuntelu ja välitön 
välittäminen, jota tarkoitetaan 
yleissopimuksen 18 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa; ja

b) televiestin kuuntelu, jota tarkoitetaan 
yleissopimuksen III osastossa;

Or. en

Tarkistus 85
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

c) televiestin kuuntelu, jota tarkoitetaan 
yleissopimuksen 18 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa siltä osin kuin se liittyy 
mainitun yleissopimuksen 18 artiklan 
2 kohdan a ja c alakohdassa ja 
20 artiklassa tarkoitettuihin tilanteisiin.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 86
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

c) televiestin kuuntelu, jota tarkoitetaan 
yleissopimuksen 18 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa siltä osin kuin se liittyy 
mainitun yleissopimuksen 18 artiklan 
2 kohdan a ja c alakohdassa ja 
20 artiklassa tarkoitettuihin tilanteisiin.

c) peitetutkinta, jota tarkoitetaan 
yleissopimuksen 14 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 87
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

c a) valvotut läpilaskut keskinäistä 
oikeusapua rikosasioissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä koskevan 
yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen tutkintamääräyksen nykyinen soveltamisala on erittäin laaja ja se kattaa 
kaikentyyppiset tutkintatoimet, olivatpa ne kuinka yksityisyyteen puuttuvia tai arkaluonteisia 
tahansa. Kuuntelu, valvotut läpilaskut ja peitetutkinnat eivät nähdäksemme kuulu 
soveltamisalaan ja ehdotamme niiden poistamista. Kuuntelu on jätetty neuvoston 
alkuperäisessä tekstissä soveltamisalueen ulkopuolelle ja poistamme toiset kaksi.

Tarkistus 88
Cornelis de Jong
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Esitys direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

c a) keskinäistä oikeusapua rikosasioissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
koskevan yleissopimuksen 12 artiklassa 
mainitut valvotut läpilaskut.

Or. en

Tarkistus 89
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

c b) peitetutkinnat keskinäistä oikeusapua 
rikosasioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä koskevan 
yleissopimuksen 14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen tutkintamääräyksen nykyinen soveltamisala on erittäin laaja ja se kattaa 
kaikentyyppiset tutkintatoimet, olivatpa ne kuinka yksityisyyteen puuttuvia tai arkaluonteisia 
tahansa. Kuuntelu, valvotut läpilaskut ja peitetutkinnat eivät nähdäksemme kuulu 
soveltamisalaan ja ehdotamme niiden poistamista. Kuuntelu on jätetty neuvoston 
alkuperäisessä tekstissä soveltamisalueen ulkopuolelle ja poistamme toiset kaksi.

Tarkistus 90
Stanimir Ilchev

Esitys direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Aloitteen teksti Tarkistus

Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa:

Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa, kun kyseessä on jo aloitettu 
rikosoikeudellinen käsittely, joka kuuluu 
määräyksen antaneen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaan 
rikostuomioistuimen 
toimivaltaan/tuomiovaltaan.

Or. en

Perustelu

Tekstiä on muutettu, jotta olisi selvempää, että rikosoikeudellisen käsittelyn pitää olla jo 
aloitettu. Ei voi olla tutkintatoimia ilman asianmukaista oikeuskäsittelyä. Rikosoikeudelliset 
käsittelyt suoritetaan aina kun kyse on rikoksesta ja niitä ei tehdä koskaan vähäisissä 
rikoksissa tai lain rikkomistapauksissa.

Tarkistus 91
Stanimir Ilchev

Esitys direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) sellaisen rikosoikeudellisen menettelyn 
osalta, jonka oikeusviranomainen on 
pannut tai joka oikeusviranomaisessa 
saatetaan panna vireille määräyksen 
antaneen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisen rikoksen 
johdosta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rikosoikeudellisen käsittelyn pitää olla jo aloitettu. Ei voi olla tutkintatoimia ilman 
asianmukaista oikeuskäsittelyä.

Tarkistus 92
Cornelis de Jong
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Esitys direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

a a) syytetyn tai säilössä pidettävän 
henkilön edustajan pyynnöstä henkilön 
puolustustaan varten pyytämien 
tutkintamenettelyjen varmistamiseksi;

Or. nl

Tarkistus 93
Stanimir Ilchev

Esitys direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) sellaisessa menettelyssä, jonka 
hallintoviranomainen on pannut vireille 
määräyksen antaneen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaan lainvastaisena 
tekona rangaistavan teon johdosta ja 
jonka osalta asiassa annettava päätös 
saattaa johtaa käsittelyyn erityisesti 
rikosasioissa toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
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a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän).

Tarkistus 94
Stanimir Ilchev

Esitys direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

c) sellaisessa menettelyssä, jonka 
oikeusviranomainen on pannut vireille 
määräyksen antaneen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaan lainvastaisena 
tekona rangaistavan teon johdosta ja 
jonka osalta asiassa annettava päätös 
saattaa johtaa käsittelyyn erityisesti 
rikosasioissa toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa; ja

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän).
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Tarkistus 95
Stanimir Ilchev

Esitys direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

d) a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa, 
sellaisia rikoksia tai rikkomuksia 
koskevissa menettelyissä, joista 
oikeushenkilö voidaan asettaa vastuuseen 
tai sille voidaan määrätä rangaistus 
määräyksen antaneessa valtiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan d alakohdan poistamista, koska rikosoikeudellinen vastuu on henkilökohtainen ja 
sen pitää kuulua luonnollisille henkilöille. Oikeushenkilön ei itsessään pitäisi olla 
rikosoikeudellisessa vastuussa. Sillä pitää olla ainoastaan siviilioikeudellinen vastuu. Vain 
rikoksista kuuluu tehdä rikosoikeudellinen käsittely.

Tarkistus 96
Jan Philipp Albrecht

Esitys direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Määräyksen antaneen viranomaisen on 
täytettävä ja allekirjoitettava liitteessä A 
olevassa lomakkeessa esitetty 
eurooppalainen tutkintamääräys ja 
varmennettava sen sisältö oikeaksi.

1. Eurooppalainen tutkintamääräys on 
annettava tämän direktiivin liitteessä 1 
olevan mallin mukaisesti. Siinä on oltava 
erityisesti seuraavat tiedot:

a) määräyksen antanut ja/tai sen 
vahvistanut viranomainen;
a a) eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
tarkoitus ja syy;
a b) käytettävissä olevat asianomaista 
henkilöä tai asianomaisia henkilöitä 
koskevat tarvittavat tiedot;
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a c) tutkinnan tai menettelyn kohteena 
olevan rikoksen kuvaus ja siihen 
sovellettavat rikosoikeudelliset 
säännökset;
a d) pyydetyn tutkintatoimen tai 
pyydettyjen tutkintatoimien ja hankittavan 
näytön kuvaus.

Or. en

Tarkistus 97
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
käännettävä eurooppalainen 
tutkintamääräys täytäntöönpanovaltion 
viralliselle kielelle tai jollekin sen 
virallisista kielistä.
Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on käännätettävä 
liitteessä A tarkoitettu lomake 
määräyksen antaneen valtion viralliselle 
kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä.

Or. en

Tarkistus 98
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Liitteessä A olevassa lomakkeessa 
esitetyn eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antaneen valtion 
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toimivaltaisen viranomaisen on 
käännettävä se täytäntöönpanovaltion 
viralliselle kielelle tai jollekin sen 
virallisista kielistä 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on otettu eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, jossa on tarkka kääntämistä 
koskeva säännös.

Tarkistus 99
Jan Philipp Albrecht

Esitys direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

5 a artikla
Vähäiset rikokset

Jos täytäntöönpanoviranomaisella on 
syytä olettaa, että 
a) tutkintatoimi koskee rikosta, jota 
voidaan pitää hyvin vähäisenä, tai 
b) on todennäköistä, että lopullinen 
rangaistus asiassa on kenties hyvin 
vähäinen,
täytäntöönpanoviranomainen kuulee 
määräyksen antanutta viranomaista siitä, 
onko tutkintatoimi tärkeää panna 
täytäntöön kyseisessä tapauksessa, jos 
tällaista selvitystä ei ole esitetty 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
tai jos täytäntöönpanoviranomainen on 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
saatuaan sitä mieltä, että tätä vähäistä 
rikosta koskevaa eurooppalaista 
tutkintamääräystä ei ehkä ole 
oikeasuhteista panna täytäntöön. 
Määräyksen antanut viranomainen voi 
tämän kuulemisen jälkeen päättää 
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peruuttaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen.

Or. en

Perustelu

Tällä artiklalla varmistetaan, että eurooppalaista tutkintamääräystä käytetään 
oikeasuhteisesti, sillä olisi estettävä sen kohtuuton käyttö, jollaista tapahtuu eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen yhteydessä.

Tarkistus 100
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

5 a artikla
Määräyksen antanut viranomainen arvioi 
kussakin tapauksessa nämä edellytykset. 
Jos täytäntöönpanoviranomaisella on 
syytä olettaa, että 
a) tutkintatoimi ei ole oikeasuhteinen tai
b) tutkintatoimi koskee rikosta, jota 
voidaan pitää hyvin vähäisenä, tai 
täytäntöönpanoviranomainen kuulee 
määräyksen antanutta viranomaista siitä, 
onko tutkintatoimi tärkeää panna 
täytäntöön kyseisessä tapauksessa, jos 
tällaista selvitystä ei ole esitetty 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä. 
Määräyksen antanut viranomainen voi 
tämän kuulemisen jälkeen päättää 
peruuttaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen.

Or. en

Perustelu

Neuvosto ja esittelijä ovat lisänneet 5 a artiklan. Tarkistus liittyy esittelijän samanlaiseen 
tarkistukseen 24, mutta se sisältää vähäisen rikoksen käsitteen, joka voi olla erilainen kuin 
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oikeasuhteisuus.

Tarkistus 101
Nuno Melo

Esitys direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

5 a artikla
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamis- ja toimittamisedellytykset

1. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan antaa, jos määräyksen antanut 
viranomainen on vakuuttunut, että 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antaminen on tarpeen ja oikeassa 
suhteessa 4 artiklassa tarkoitettujen 
menettelyjen tarkoitukseen nähden;
b) eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
tarkoitetuista tutkintatoimista annetaan 
määräys samoin edellytyksin kuin 
vastaavassa kansallisessa tapauksessa.
2. Määräyksen antanut viranomainen 
arvioi kussakin tapauksessa nämä 
edellytykset.
3. Kun on arvioitu, että eurooppalainen 
tutkintamääräys täyttää 
antamisedellytykset, tuomarin, 
tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai 
syyttäjän on vahvistettava se tarvittaessa 
tämän direktiivin mukaisesti ennen sen 
toimittamista 
täytäntöönpanoviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Järjestelmällisyyden vuoksi määräyksen antanut valtio ja täytäntöönpanovaltio voivat 
direktiivin mukaan aina valvoa oikeasuhteisuusvaatimusta käyttämällä 10 artiklaa.
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Tarkistus 102
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

5 a artikla
1. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan antaa, jos määräyksen antanut 
viranomainen on vakuuttunut, että 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antaminen on tarpeen ja oikeassa 
suhteessa 4 artiklassa tarkoitettujen 
menettelyjen tavoitteeseen nähden;
b) eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
tarkoitetuista tutkintatoimista annetaan 
määräys samoin edellytyksin kuin 
vastaavassa kansallisessa tapauksessa.
2. Määräyksen antanut viranomainen 
arvioi kussakin tapauksessa nämä 
edellytykset. Täytäntöönpanovaltion 
viranomaisen on poikkeuksellisesti 
arvioitava niitä, jos selkeän ja 
puolueettoman näytön perusteella on 
vahvat perusteet uskoa, että ne eivät ole 
oikeasuhteisia tai ovat ilmeisen 
perusteettomia ja että niitä ei voida 
käyttää määräyksen antaneen valtion 
sisäisessä menettelyssä.
3. Kun on arvioitu, että eurooppalainen 
tutkintamääräys täyttää 
antamisedellytykset, tuomarin, 
tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai 
syyttäjän on vahvistettava se tämän 
direktiivin mukaisesti ennen sen 
toimittamista 
täytäntöönpanoviranomaiselle. 

Or. en
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Tarkistus 103
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio voi nimetä 
keskusviranomaisen tai, jos sen 
oikeusjärjestelmä sitä edellyttää, 
useamman kuin yhden keskusviranomaisen 
avustamaan toimivaltaisia 
oikeusviranomaisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 artiklan b alakohdan 
soveltamista. Jäsenvaltio voi antaa 
keskusviranomaisensa tai 
keskusviranomaistensa tehtäväksi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
hallinnollisen lähettämisen ja 
vastaanottamisen sekä kaiken muun siihen 
liittyvän virallisen kirjeenvaihdon, jos tämä 
on jäsenvaltion oikeusjärjestelmän 
rakenteen vuoksi tarpeen.

2. Kukin jäsenvaltio voi nimetä 
keskusviranomaisen tai, jos sen 
oikeusjärjestelmä sitä edellyttää, 
useamman kuin yhden keskusviranomaisen 
avustamaan toimivaltaisia 
oikeusviranomaisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 artiklan b alakohdan 
soveltamista. Jäsenvaltio voi antaa 
keskusviranomaisensa tai 
keskusviranomaistensa tehtäväksi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
hallinnollisen lähettämisen ja 
vastaanottamisen sekä kaiken muun siihen 
liittyvän virallisen kirjeenvaihdon, jos tämä 
on jäsenvaltion oikeusjärjestelmän 
rakenteen vuoksi tarpeen. Tuomareista 
koostuvat elimet nimittävät kyseisen 
keskusviranomaisen jäsenet, jotka 
valitaan oikeuslaitoksen sisältä. Vaikka 
keskusviranomaisella ei ole 
tutkintavaltaa, sen on noudatettava 
luottamuksellisuuden ja syytepakon 
periaatteita, jotka tavallisesti koskevat 
tutkintatuomareita heidän hoitaessa 
tehtäviään.

Or. it

Tarkistus 104
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Jos määräyksen antanut viranomainen 
haluaa, määräys voidaan toimittaa 

3. Jos määräyksen antanut viranomainen 
haluaa, määräys voidaan toimittaa 
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Euroopan oikeudellisen verkoston suojatun 
televiestintäjärjestelmän välityksellä.

Euroopan oikeudellisen verkoston suojatun 
televiestintäjärjestelmän tai Eurojustin
välityksellä.

Or. it

Tarkistus 105
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4. Jos täytäntöönpanoviranomainen ei ole 
tiedossa, määräyksen antanut viranomainen 
tekee tarvittavat tiedustelut, muun muassa 
Euroopan oikeudellisen verkoston 
yhteyspisteiden avulla, hankkiakseen tiedot 
täytäntöönpanovaltiosta.

4. Jos täytäntöönpanoviranomainen ei ole 
tiedossa, määräyksen antanut viranomainen 
tekee tarvittavat tiedustelut, muun muassa 
Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen 
verkoston yhteyspisteiden avulla, 
hankkiakseen tiedot 
täytäntöönpanovaltiosta.

Or. it

Tarkistus 106
Stanimir Ilchev

Esitys direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

6. Kaikki eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanon 
edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen 
tai aitouteen liittyvät ongelmat ratkaistaan 
määräyksen antaneen viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen välisillä 
suorilla yhteydenotoilla tai tarvittaessa 
jäsenvaltioiden keskusviranomaisten 
osallistumisella.

6. Kaikki eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanon 
edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen 
tai aitouteen liittyvät ongelmat ratkaistaan 
määräyksen antaneen viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen välisillä 
suorilla yhteydenotoilla tai tarvittaessa 
jäsenvaltioiden keskusviranomaisten 
osallistumisella. 
Täytäntöönpanoviranomainen tarkastaa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
aitouden ja määräyksen antaneen 
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viranomaisen toimivallan.

Or. en

Tarkistus 107
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

6. Kaikki eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanon 
edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen 
tai aitouteen liittyvät ongelmat ratkaistaan 
määräyksen antaneen viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen välisillä 
suorilla yhteydenotoilla tai tarvittaessa 
jäsenvaltioiden keskusviranomaisten 
osallistumisella.

6. Kaikki eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanon 
edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen 
tai aitouteen liittyvät ongelmat ratkaistaan 
määräyksen antaneen viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen välisillä 
suorilla yhteydenotoilla tai tarvittaessa 
jäsenvaltioiden keskusviranomaisten 
osallistumisella. Eurojust antaa 
toimivaltuuksiensa rajoissa apua kaikissa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamiseen, toimittamiseen ja 
täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä 
tutkintamääräyksen käyttämisen 
helpottamiseksi.

Or. it

Tarkistus 108
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Täydentävät eurooppalaiset 
tutkintamääräykset on todistettava 
oikeiksi 5 artiklan mukaisesti ja 
vahvistettava 5 a artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että täydentävät eurooppalaiset tutkintamääräykset laaditaan samojen kriteerien 
mukaan kuin alkuperäiset määräykset.

Tarkistus 109
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Määräyksen antanut viranomainen voi 
pyytää, että yksi tai useampi määräyksen 
antaneen valtion viranomainen osallistuisi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoon täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tukena. 
Täytäntöönpanoviranomaisen on 
suostuttava tähän pyyntöön edellyttäen, 
että sellainen osallistuminen ei ole 
täytäntöönpanovaltion oikeudellisten
perusperiaatteiden vastaista.

3. Määräyksen antanut viranomainen voi 
pyytää, että yksi tai useampi määräyksen 
antaneen valtion viranomainen osallistuisi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoon täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tukena. 
Täytäntöönpanoviranomaisen on 
suostuttava tähän pyyntöön edellyttäen, 
että 

a) sellainen osallistuminen ei ole 
täytäntöönpanovaltion kansallisen 
lainsäädännön vastaista;

a a) sellainen osallistuminen ei vahingoita 
täytäntöönpanovaltion olennaisia 
kansallisia turvallisuusetuja  sekä

a b) määräyksen antaneen valtion 
viranomaisten osallistuminen ei vie liikaa 
täytäntöönpanovaltion resursseja.
Täytäntöönpanovaltiossa läsnä olevien 
määräyksen antaneen valtion 
viranomaisten on noudatettava 
täytäntöönpanovaltion lakia 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon aikana. Niillä ei ole 
lainkäyttövaltuuksia 
täytäntöönpanovaltion alueella.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää selventää, millä ehdoilla ja millä oikeudellisilla rajoituksilla toisen jäsenvaltion 
viranomaiset voivat osallistua tutkintaan toisessa jäsenvaltiossa ja mikä niiden oikeudellinen 
asema siellä on.

Tarkistus 110
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
ilmoitettu tutkintatoimi on olemassa 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä, 
mutta sen käyttö on rajoitettu rikosten 
luetteloon tai luokkaan, joka ei sisällä 
eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä 
tarkoitettua rikosta; tai

b) eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
ilmoitettu tutkintatoimi on olemassa 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä, 
mutta sen käyttö ei ole sallittua 
vastaavassa tapauksessa; tai

Or. en

Tarkistus 111
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

c) täytäntöönpanoviranomaisen valitsema 
tutkintatoimi johtaa vähemmän pakottavin 
keinoin samaan tulokseen kuin 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
määrätty toimenpide.

c) täytäntöönpanoviranomaisen valitsema 
tutkintatoimi johtaa vähemmän 
yksityisyyteen puuttuvin keinoin samaan 
tulokseen kuin eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä määrätty toimenpide.

Or. en

Tarkistus 112
Sonia Alfano
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Esitys direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Kun täytäntöönpanoviranomainen 
päättää käyttää 1 kohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, sen on ensin ilmoitettava 
asiasta määräyksen antaneelle 
viranomaiselle, joka voi päättää peruuttaa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen.

2. Kun täytäntöönpanoviranomainen 
päättää käyttää 1 kohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta mahdollisesti Eurojustin 
avustamana, määräyksen antanutta 
viranomaista on kuultava kyseiseen 
tilanteeseen paremmin sopivien 
vaihtoehtoisten toimien määrittämiseksi.
Tämän kuulemisvaiheen jälkeen 
täytäntöönpanoviranomaisen on 
ilmoitettava virallisesti asiasta määräyksen 
antaneelle viranomaiselle, joka voi päättää 
peruuttaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen.

Or. it

Tarkistus 113
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Jos 1 kohdan mukaisesti 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
mukaista tutkintatoimea ei ole 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä 
tai se ei olisi käytettävissä 
vastaavanlaisessa kansallisessa 
tapauksessa ja jos ei ole mitään muuta 
tutkintatoimea, joka olisi tulokseltaan 
sama kuin pyydetty toimenpide, 
täytäntöönpanoviranomaisen on 
ilmoitettava määräyksen antaneelle 
viranomaiselle, että ei ole ollut 
mahdollista antaa pyydettyä apua.

Or. en
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Tarkistus 114
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-a a) jos eurooppalainen tutkintamääräys 
on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
ja täytäntöönpanovaltion 
perustuslaillisten periaatteiden vastainen;

Or. it

Tarkistus 115

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – -a b alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-a b) jos eurooppalainen tutkintamääräys 
koskee tekoa, joka ei 
täytäntöönpanovaltion kansallisen 
lainsäädännön nojalla ole rikos tai 
rikkomus, muutoin kuin eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/JHA1

2 artiklan 2 kohdassa säädetyin ehdoin ja 
siinä tarkoitettujen rikosten osalta, joista 
ei tarkisteta kaksoisrangaistavuutta.
_______________
1 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

Or. en

Perustelu

On syytä perustaa yhdenmukainen järjestelmä eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan 
direktiivin ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/JHA2 artiklan 2 kohdan säännösten välillä kaksoisrangaistavuuden osalta. 
Jäsenvaltioilla ei pitäisi olla valtaa edellä mainituissa säännöksissä lueteltuja 32 rikosta 
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koskevaan kaksoisrangaistavuuteen.

Tarkistus 116
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

a a) jos eurooppalainen tutkintamääräys 
koskee tosiseikkoja, jotka eivät aiheuta 
seuraamuksia vähäisissä rikoksissa 
täytäntöönpanovaltion kansallisen 
lainsäädännön nojalla;

Or. en

Tarkistus 117
Kinga Göncz

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

a a) jos tuomioistuimen 
riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
periaatetta on loukattu;

Or. en

Tarkistus 118
Kinga Göncz

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

a b) jos on selvää näyttöä siitä, että 
rikosoikeudellisen käsittelyn kohteena 
olevan henkilön perusoikeuksia ei ole 
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kunnioitettu, ja oikeutta asianajajaan ja 
tapauskohtaisesti oikeutta tulkkaukseen ei 
ole myönnetty;

Or. en

Tarkistus 119
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

d a) jos teko, jonka johdosta 
eurooppalainen tutkintamääräys on 
annettu, ei ole täytäntöönpanovaltion 
lainsäädännön mukaan rikos ja jos 
pyydetty tutkintatoimi on 
pakkotoimenpide, myös siinä tapauksessa, 
että se vaatisi etsintää tai takavarikointia, 
henkilöntarkastusten tekemistä tai 
näytteiden tai biometristen tietojen 
ottamista henkilön kehosta, DNA-näytteet 
ja sormenjäljet mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Kannatamme esittelijän uutta rakennetta ja kieltäytymisen perusteiden laajentamista. 
Kaksoisrangaistavuuden hyväksyminen kaikessa vie kuitenkin oikeudellista yhteistyötä liikaa 
taaksepäin. Kaksoisrangaistavuus pitäisi tarkistaa vain jos tutkintatoimi on pakkotoimenpide.

Tarkistus 120
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 a. jos eurooppalainen tutkintamääräys 
on täytäntöönpanovaltion 
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perustuslaillisten periaatteiden vastainen, 
se voidaan riitauttaa ensin 
täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

Or. it

Tarkistus 121
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 b. Täytäntöönpanoviranomainen ei voi 
vedota oikeuteen vastustaa eurooppalaista 
tutkintamääräystä, jos tutkintaa 
pyydetään järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, mafiaan tai terrorismiin 
liittyvistä rikoksista, paitsi tapauksissa, 
joissa eurooppalainen tutkintamääräys on 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
täytäntöönpanovaltion perustuslaillisten 
periaatteiden vastainen.

Or. it

Tarkistus 122
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

5. Jos toimivaltainen 
täytäntöönpanoviranomainen ei pysty 
jossakin erityistapauksessa noudattamaan 
3 kohdassa asetettua määräaikaa, sen on 
ilmoitettava siitä viipymättä määräyksen 
antaneen valtion toimivaltaiselle 
viranomaiselle jollakin tarkoitukseen 
soveltuvalla tavalla esittäen viivästyksen 
syyt ja arvion päätöksen tekemiseen 

5. Jos toimivaltainen 
täytäntöönpanoviranomainen ei pysty 
jossakin erityistapauksessa noudattamaan 
3 kohdassa asetettua määräaikaa tai 
2 kohdassa asetettua suorittamispäivää, 
sen on ilmoitettava siitä viipymättä 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle millä 
tahansa tavalla esittäen viivästyksen syyt ja 
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tarvittavasta ajasta. Tällöin 3 kohdassa 
asetettua määräaikaa voidaan pidentää 
enintään 30 päivällä.

arvion päätöksen tekemiseen tarvittavasta 
ajasta. Tällöin 3 kohdassa asetettua 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
30 päivällä.

Or. en

Tarkistus 123
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Täytäntöönpanoviranomaisen on 
siirrettävä ilman aiheetonta viivytystä 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon tuloksena saadut todisteet 
määräyksen antaneelle valtiolle. Mikäli 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä niin 
vaaditaan ja jos se täytäntöönpanovaltion
kansallisen lainsäädännön nojalla on 
mahdollista, todisteet on välittömästi 
siirrettävä eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon 
8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
osallistuville määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisille viranomaisille.

1. Täytäntöönpanoviranomaisen on 
siirrettävä ilman aiheetonta viivytystä 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon tuloksena saadut tai 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten 
viranomaisten hallussa jo olevat todisteet 
määräyksen antaneelle valtiolle Mikäli 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä niin 
vaaditaan ja jos se täytäntöönpanovaltion 
kansallisen lainsäädännön nojalla on 
mahdollista, todisteet on välittömästi 
siirrettävä eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon 
8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
osallistuville määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 124
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Täytäntöönpanoviranomaisen on 
siirrettävä ilman aiheetonta viivytystä 

1. Täytäntöönpanoviranomaisen on 
siirrettävä ilman aiheetonta viivytystä 
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eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon tuloksena saadut todisteet 
määräyksen antaneelle valtiolle. Mikäli 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä niin 
vaaditaan ja jos se täytäntöönpanovaltion 
kansallisen lainsäädännön nojalla on 
mahdollista, todisteet on välittömästi 
siirrettävä eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon 
8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
osallistuville määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisille viranomaisille.

eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon tuloksena saadut todisteet 
määräyksen antaneelle valtiolle. Mikäli 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä niin 
vaaditaan, todisteet on välittömästi 
siirrettävä eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon 
8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
osallistuville määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. it

Tarkistus 125
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Jos asianomaiset esineet, asiakirjat 
tai tiedot ovat jo jonkin toisen menettelyn 
kannalta olennaisia, 
täytäntöönpanoviranomainen voi 
nimenomaisesta pyynnöstä ja määräyksen 
antaneen viranomaisen kanssa 
neuvoteltuaan siirtää todisteet 
väliaikaisesti sillä edellytyksellä, että ne 
palautetaan täytäntöönpanovaltioon heti, 
kun niitä ei enää tarvita määräyksen 
antaneessa valtiossa, tai jonain toisena 
ajankohtana / jossain toisessa yhteydessä 
toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 126
Nuno Melo
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Esitys direktiiviksi
13 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Asianosaisten käytettävissä on oltava 
oikeussuojakeinot kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.

1. Asianosaiset, mukaan luettuina 
vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet 
osapuolet, voivat hakea 
täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa 
muutosta eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen tunnustamiseen tai 
täytäntöönpanoon laillisten etujensa 
puolustamiseksi.
1 a. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.
1 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
muutoksenhaun perusteet on ilmoitettava 
oikeusviranomaiselle, jotta se voi käyttää 
menettelyyn liittyviä oikeuksiaan.
1 c. Jos tutkinnan luottamuksellisuuteen 
liittyviä takeita ei ole asetettu 
kyseenalaiseksi 18 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn perusteella, määräyksen 
antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion 
viranomaiset toimittavat asianosaisille 
olennaiset ja asianmukaiset tiedot 
varmistaakseen edellisissä kohdissa 
säädettyjen oikeussuojakeinojen ja 
kanneoikeuden asianmukaisen 
käyttämisen.
1 d. Riitauttamisella on pelkästään 
siirtävä vaikutus eikä se keskeytä 
määräyksen antaneen valtion pyytämän 
tutkintatoimen täytäntöönpanoa.
1 e. Tästä huolimatta jos muutoksenhaku 
on kesken, saadut todisteet siirretään 
määräyksen antaneeseen valtioon 
muutoksenhakua koskevan lopullisen 
päätöksen jälkeen.
1 f. Asianosaiset voivat pyytää lykkäävää 
vaikutusta esittämällä valituksen, jossa 
osoitetaan, että määräyksen antaneen 
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valtion pyynnön täytäntöönpano 
aiheuttaisi heille vakavaa tai 
peruuttamatonta vahinkoa.
1 g. Edellistä kohtaa sovellettaessa 
tuomioistuin voi lykätä toimenpidettä 
varmistaakseen asianosaisten oikeudet 
ottaen kuitenkin huomioon todisteiden 
säilyttämisen ja määräyksen antaneen 
valtion esittämän pyynnön tehokkuuden.
1 h. Riippumatta tämän artiklan 
1 e kohdan soveltamisesta määräyksen 
antanut valtio voi pyytää, että hankitut 
todisteet siirretään ennen 
muutoksenhakua koskevaa lopullista 
päätöstä, jos se osoittaa, että todisteiden 
säilyttäminen täytäntöönpanovaltion 
hallussa aiheuttaisi peruuttamatonta 
vahinkoa ja vaarantaisi tutkinnan, johon 
pyyntö perustuu.
1 i. Edellistä kohtaa sovellettaessa ja jos 
asianosaisen muutoksenhaku on 
onnistunut, määräyksen antaneelle 
valtiolle muutoksenhakumenettelyn 
aikana siirrettyjä todisteita ei saa käyttää 
tai ne on hävitettävä tapauksesta ja 
todisteiden luonteesta riippuen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä aikoo varmistaa tehokkaan muutoksenhakuoikeuden kaikille asianosaisille, mutta 
samalla varmistaa myös sen, että sitä ei käytetä pelkästään viivyttämiseen ja keinona estää 
tehokkaat tutkinnat, joita varten pyyntö on tehty.

Tarkistus 127
Jan Philipp Albrecht

Esitys direktiiviksi
13 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Asianosaisten käytettävissä on oltava 
oikeussuojakeinot kansallisen 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta asianomaiset 
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lainsäädännön mukaisesti. 
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.

osapuolet tai henkilöt voivat saattaa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen, tunnustamisen ja 
täytäntöönpanon tuomioistuimen 
käsiteltäväksi oikeutettujen etujensa 
säilyttämiseksi.
1 a. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa 
koskeva muutoksenhaku on osoitettava 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisille 
viranomaisille kyseisen valtion 
lainsäädännön mukaisesti.
1 b. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamista koskeva muutoksenhaku, myös 
kysymys siitä, täyttyvätkö 5 a artiklan 
1 kohdassa esitetyt edellytykset, voidaan 
osoittaa ainoastaan määräyksen antaneen 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Määräyksen antaneen 
valtion on varmistettava, että kyseiset 
oikeussuojakeinot vastaavat kansallisessa 
tapauksessa käytettävissä olevia 
oikeussuojakeinoja.
1 c. Määräyksen antaneen viranomaisen 
ja täytäntöönpanoviranomaisen on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeussuojakeinoja voidaan käyttää 1 a ja 
1 b kohdan mukaisesti, erityisesti 
toimittamalla asianosaisille tarvittavat ja 
riittävät tiedot mahdollisuuksista hakea 
muutosta selkeällä kielellä, jota he voivat 
ymmärtää. Määräyksen antanut valtio 
antaa kansallisen lainsäädäntönsä 
perusteella tiedot, jotka koskevat 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamista ja siinä määrättyjä 
tutkintatoimia vastaan käytettävissä olevia 
oikeussuojakeinoja.
1 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1a ja 1b kohdassa tarkoitetun 
muutoksenhaun määräaikoja sovelletaan 
tavalla, joka takaa asianosaisille 
mahdollisuuden näiden tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen käyttämiseen.
1 e. Jos 1 a kohdassa tarkoitettu 
muutoksenhaku tehdään 
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täytäntöönpanovaltiossa, 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava määräyksen 
antaneelle viranomaiselle tästä ja 
muutoksenhaun perusteista, jotta 
määräyksen antanut viranomainen voi 
esittää tarpeelliseksi katsomansa 
vastaväitteet. Määräyksen antaneelle 
viranomaiselle on ilmoitettava menettelyn 
tuloksista.
1 f. Jos 1 b kohdassa tarkoitettu 
muutoksenhaku tehdään määräyksen 
antaneessa valtiossa, määräyksen 
antaneen valtion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava 
täytäntöönpanoviranomaiselle tästä ja 
muutoksenhaun perusteista, jotta 
täytäntöönpanoviranomainen voi esittää 
tarpeelliseksi katsomansa vastaväitteet. 
Täytäntöönpanoviranomaiselle on 
ilmoitettava menettelyn tuloksista.
1 g. Täytäntöönpanovaltion on lykättävä 
todisteiden siirtämistä kunnes 1 a tai 
1 b kohdan perusteella tehtyä 
muutoksenhakua koskeva päätös on tehty.
1 h. Jos asianosainen esittää 
eurooppalaista tutkintamääräystä 
koskevat huomautuksensa 
täytäntöönpanovaltiossa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antamisen 
aineellisten perusteiden osalta, ne on 
toimitettava viipymättä määräyksen 
antaneelle viranomaiselle. Määräyksen 
antaneen viranomaisen on ilmoitettava 
täytäntöönpanoviranomaiselle, 
katsotaanko ensimmäisen virkkeen 
mukainen toimittaminen 
muutoksenhauksi vai onko 
muutoksenhakua tehty muulla tavalla. 
Täytäntöönpanoviranomaisen on 
lykättävä todisteiden siirtämistä kunnes 
kyseiset tiedot on saatu.

Or. en
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Perustelu

Teksti on johdettu eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä pienin muutoksin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianosaiset voivat myös turvautua 
oikeussuojakeinoihin eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista vastaan. Siinä seurataan 
esittelijän kantaa, jossa vaaditaan lykkäämään todisteiden siirtämistä kunnes 
muutoksenhakua koskeva päätös on tehty (1 g kohta). I h kohdassa annetaan kansalaisille, 
joita eurooppalainen tutkintamääräys koskee, mahdollisuus esittää perusteltuja huomautuksia 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista vastaan myös täytäntöönpanovaltiossa.

Tarkistus 128
Axel Voss

Esitys direktiiviksi
13 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Asianosaisten käytettävissä on oltava 
oikeussuojakeinot kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antamisen aineelliset 
perusteet voidaan riitauttaa vain panemalla 
asia vireille määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.

Asianosaisten käytettävissä on oltava 
oikeussuojakeinot kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antamisen aineelliset 
perusteet voidaan riitauttaa vain panemalla 
asia vireille määräyksen antaneen valtion 
tai täytäntöönpanovaltion
tuomioistuimessa.

Or. de

Perustelu

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen käyttöön ottaminen rikosoikeudellisissa 
tutkintatoimissa edellyttää asianomaisen kansalaisen tehokkaan oikeusturvan varmistamista. 
Jos asianosainen voisi käyttää oikeussuojakeinoja vain määräyksen antaneessa valtiossa, 
vieraan oikeusjärjestyksen puutteellisen ymmärtämisen ja kielivaikeuksien takia oikeussuojan 
käyttäminen vaikeutuisi sietämättömällä tavalla.

Tarkistus 129
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
13 artikla
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Aloitteen teksti Tarkistus

Asianosaisten käytettävissä on oltava 
oikeussuojakeinot kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianosaisilla, mukaan luettuina 
vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet 
osapuolet, on oikeus käyttää 
täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
tunnustamista tai täytäntöönpanoa 
koskevia oikeussuojakeinoja, jotka 
vastaavat niitä oikeussuojakeinoja, jotka 
olisivat käytettävissä vastaavassa 
kansallisessa tapauksessa.
1 a. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa, paitsi jos nämä 
perusteet liittyvät eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen oikeasuhteisuuteen 
tai siihen että se on ilmeisen perusteeton.

Or. en

Tarkistus 130
Anna Hedh

Esitys direktiiviksi
13 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Asianosaisten käytettävissä on oltava 
oikeussuojakeinot kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.

1. Asianosaiset, mukaan luettuina 
vilpittömässä mielessä olevat kolmannet 
osapuolet, voivat hakea 
täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa 
muutosta eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen tunnustamiseen tai 
täytäntöönpanoon laillisten etujensa 
puolustamiseksi.
1 a. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
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tuomioistuimessa.

1 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
muutoksenhaun perusteet on ilmoitettava 
oikeusviranomaiselle, jotta se voi käyttää 
menettelyyn liittyviä oikeuksiaan.
1 c. Jos tutkinnan luottamuksellisuuteen 
liittyviä takeita ei ole asetettu 
kyseenalaiseksi 18 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn perusteella, määräyksen 
antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion 
viranomaiset toimittavat asianosaisille 
olennaiset ja asianmukaiset tiedot 
varmistaakseen edellisissä kohdissa 
säädettyjen muutoksenhakuoikeuden ja 
kanneoikeuden asianmukaisen 
käyttämisen.
1d. Siinä tapauksessa, että todisteet on jo 
siirretty 12 artiklan mukaisesti ja 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
tunnustaminen tai täytäntöönpano on 
menestyksekkäästi riitautettu 
täytäntöönpanovaltiossa, tämä päätös 
otetaan huomioon määräyksen 
antaneessa valtiossa sen oman 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tehokkaat oikeussuojakeinot on tarjottava mahdollisimman nopeasti.  Tilanne, joka saattaa 
syntyä, kun eurooppalaisen tutkintamääräys on menestyksekkäästi riitautettu, mutta todisteet 
on jo siirretty toiseen jäsenvaltioon, on hoidettava jäsenvaltioiden nykyisillä säännöillä 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 131
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
määräaikoja 1 kohdassa mainitun 
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valituksen tekemiselle sovelletaan tavalla, 
joka takaa asianosaisille mahdollisuuden 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Or. en

Tarkistus 132
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
oikeutetun edun suojaamiseksi, että 
asianosaisilla on oikeus 
oikeussuojakeinoihin, jotka vastaavat 
niitä oikeussuojakeinoja, jotka olisivat 
käytettävissä vastaavassa kansallisessa 
tapauksessa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen tai kyseisen 
tutkintatoimen tunnustamisen tai 
täytäntöönpanon riitauttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että käytössä on oikeussuojakeinoja ei pelkästään tutkintatoimen, vaan myös sen 
tunnustamisen tai täytäntöönpanon riitauttamiseksi, jos asianosaisille on ilmoitettava asiasta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen kuin tutkintatoimi on toteutettu tai sen jälkeen.

Tarkistus 133
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Aloitteen teksti Tarkistus

Tunnustamisen tai täytäntöönpanon 
lykkäämisen perusteet

Perusteet täytäntöönpanon lykkäämiselle
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Or. it

Tarkistus 134
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
tunnustamista tai täytäntöönpanoa voidaan 
lykätä täytäntöönpanovaltiossa, jos:

1. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoa voidaan lykätä 
täytäntöönpanovaltiossa, jos:

Or. it

Tarkistus 135
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 a. Jos asianomaiset esineet, asiakirjat 
tai tiedot ovat jo jonkin toisen menettelyn 
kannalta olennaisia, 
täytäntöönpanoviranomainen voi 
määräyksen antaneen viranomaisen 
nimenomaisesta pyynnöstä ja tämän 
kanssa neuvoteltuaan siirtää todisteet 
väliaikaisesti sillä edellytyksellä, että ne 
palautetaan täytäntöönpanovaltioon heti, 
kun niitä ei enää tarvita määräyksen 
antaneessa valtiossa, tai jonain toisena 
ajankohtana toimivaltaisten 
viranomaisten sopimuksen mukaan.

Or. it

Tarkistus 136
Cornelis de Jong
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Esitys direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

i) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdystä päätöksestä;

i) 9 tai 10 artiklan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä;

Or. en

Tarkistus 137
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

b a) Jos eurooppalaiseen 
tutkintamääräykseen tehdään muutoksia, 
sen voimassaolo päättyy tai se kumotaan, 
määräyksen antaneen viranomaisen on 
ilmoitettava siitä 
täytäntöönpanoviranomaiselle viipymättä.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on tärkeää, että eurooppalainen tutkintamääräys perutaan sekä 
määräyksen antaneessa että täytäntöönpanovaltiossa, jos sitä ei voida toteuttaa.

Tarkistus 138
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

4 a. Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot on 
suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi-
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ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta tehdyn puitepäätöksen 
2008 /977/YOS1 ja yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä tehdyssä Euroopan 
neuvoston vuoden 1981 yleissopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
_______________
1 EYVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Tarkistus 139
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
18 artikla – 4 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

4 b. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
nojalla hankittuja todisteita ei saa käyttää 
muuhun tarkoitukseen kuin rikosten 
torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen tai 
syytteeseenpanoon tai rikosseuraamusten 
täytäntöönpanoon ja 
puolustautumisoikeuden käyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 140
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
18 artikla – 4 c kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

4 c. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietoja valvova viranomainen 
ryhtyy kaikkiin perusteltuihin toimiin 
henkilötietojen käsittelyyn sovellettavien 
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avoimien ja selkeiden sääntöjen 
laatimiseksi ja jotta tietojen kohteena 
olevat henkilöt voisivat käyttää 13 artiklan 
mukaista oikeuttaan muutoksenhakuun.

Or. en

Tarkistus 141
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
18 artikla – 4 d kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

4 d. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltainen viranomainen laatii 
toimintapolitiikkoja ja toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
henkilötietojen käsittely suoritetaan 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 142
Nuno Melo

Esitys direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

18 a artikla
Kustannukset

Kaikki tutkintapyynnöstä aiheutuvat 
kustannukset todisteiden hankkimiseksi 
jaetaan tasapuolisesti määräyksen 
antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion 
välillä, paitsi jos asianomaiset valtiot ovat 
konkreettisissa tapauksissa jo aiemmin 
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sopineet kustannusten jakamisesta eri 
tavalla.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan pyynnön täytäntöönpanoon liittyvissä vastuissa 
kustannukset jaetaan tasapuolisesti. Tällä estetään se, että vain toinen osapuoli joutuisi 
kattamaan kustannukset, jolloin eurooppalaisia tutkintamääräyksiä käytettäisiin liikaa ja 
tarpeettomasti. On mahdollista, että erilaisesta kustannusten jakamisesta voidaan sopia 
etukäteen konkreettisissa tapauksissa ja erityisolosuhteet huomioon ottaen.

Tarkistus 143
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

18 a artikla
Henkilötietojen käyttöä koskevat ehdot 

1. Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot on 
suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi-
ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta tehdyn puitepäätöksen 
2008 /977/YOS ja yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä tehdyssä Euroopan 
neuvoston vuoden 1981 yleissopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
2. Määräyksen antanut valtio voi käyttää 
tämän direktiivin nojalla saatuja 
henkilötietoja menettelyihin, joita varten 
eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa.
Tämän direktiivin nojalla saatuja 
henkilötietoja voidaan käyttää muihin 
kuin tässä kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin vain täytäntöönpanovaltion 
etukäteen antamalla luvalla, paitsi jos 
määräyksen antaneella valtiolla on 
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asianomaisen henkilön lupa.
3. Täytäntöönpanovaltio voi 
yksittäistapauksessa vaatia sitä 
jäsenvaltiota, jolle henkilötiedot on 
toimitettu, antamaan tietoja niiden 
käyttötarkoituksesta.

Or. en

Tarkistus 144
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
19 artikla – otsikko

Aloitteen teksti Tarkistus

Säilössä pidetyn henkilön väliaikainen 
siirtäminen määräyksen antaneeseen 
jäsenvaltioon tutkintaa varten

Säilössä pidetyn henkilön väliaikainen 
siirtäminen määräyksen antaneeseen 
valtioon tutkintatoimen suorittamista
varten

Or. en

Tarkistus 145
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa täytäntöönpanovaltiossa säilössä 
pidetyn henkilön väliaikaiseksi 
siirtämiseksi sellaisen tutkintatoimen 
suorittamiseksi, joka edellyttää kyseisen 
henkilön läsnäoloa määräyksen antaneen 
valtion alueella, edellyttäen, että henkilö 
palautetaan täytäntöönpanovaltion 
asettamassa määräajassa.

1. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa täytäntöönpanovaltiossa säilössä 
pidetyn henkilön väliaikaiseksi 
siirtämiseksi vireillä olevan menettelyn 
puitteissa sellaisen tutkintatoimen 
suorittamiseksi todisteiden keräämistä 
varten, joka edellyttää kyseisen henkilön 
läsnäoloa määräyksen antaneen valtion 
alueella, edellyttäen, että henkilö
palautetaan täytäntöönpanovaltion 
asettamassa määräajassa.
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Or. en

Tarkistus 146
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 a. Ennen eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanoa 
asianomaiselle henkilölle on annettava 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 
väliaikaisesta siirrosta 
täytäntöönpanoviranomaiselle. Tämä 
mahdollisuus on annettava kyseisen 
henkilön lailliselle edustajalle, jos 
täytäntöönpanovaltio katsoo tämän 
tarpeelliseksi henkilön iän taikka hänen 
fyysisen tai henkisen tilansa vuoksi. 
Henkilön mielipide on otettava huomioon 
päätettäessä eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta. 

Or. en

Perustelu

On loogista että siirrettävillä henkilöillä on 19 ja 20 artiklan mukaiset samat oikeudet 
riippumatta siitä, mistä valtiosta heidät siirretään.

Tarkistus 147
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) säilössä pidetty henkilö ei siihen 
suostu; tai

a) täytäntöönpanovaltion 
oikeusviranomainen katsoo joko viran 
puolesta tai säilössä pidetyn henkilön 
pyynnöstä, että luovuttamista ei voida 
hyväksyä vireillä olevaan 
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oikeusmenettelyyn tai turvallisuuteen 
liittyvien seikkojen vuoksi;

Or. it

Tarkistus 148
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) luovuttaminen on omiaan pidentämään 
hänen vapauden menetystään.

b) säilössä pidetyn henkilön
luovuttaminen on omiaan pidentämään 
hänen vapauden menetystään.

Or. it

Tarkistus 149
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

b a) siirrettävä henkilö on vaarassa joutua 
kidutuksen tai epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rankaisemisen 
kohteeksi.

Or. en

Tarkistus 150
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Aloitteen teksti Tarkistus

b a) määräyksen antanut viranomainen ja 
täytäntöönpanoviranomainen eivät pääse 
yhteisymmärrykseen väliaikaisen siirron 
järjestämisestä.

Or. en

Perustelu

On loogista, että edellytysten vankien siirtämiseen 19 ja 20 artiklassa pitäisi olla samat.

Tarkistus 151
Kinga Göncz

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

b a) säilöönoton olosuhteet määräyksen 
antaneessa valtiossa eivät ole riittävän 
hyvät perusoikeuksien varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 152
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4. Henkilön väliaikaista siirtämistä 
koskevista käytännön järjestelyistä sekä 
ajankohdasta, johon mennessä henkilö on 
palautettava täytäntöönpanovaltion 
alueelle, on sovittava asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken.

4. Henkilön väliaikaista siirtämistä 
koskevista käytännön järjestelyistä sekä 
päivämääristä, joihin mennessä henkilö on 
siirrettävä ja palautettava 
täytäntöönpanovaltion alueelle, on 
sovittava asianomaisten jäsenvaltioiden 
kesken. Käytännön järjestelyissä on 
varmistettava, että pidätetyn henkilön 
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säilöönottojärjestelyt ovat turvallisuuden 
tason osalta ja hänen fyysisten tai 
henkisten tarpeidensa kannalta 
vastaavanlaisia kuin määräyksen 
antaneessa valtiossa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että siirrettävää henkilöä ei panna ankarampiin vankilaoloihin maassa, johon 
heidät siirretään, kuin heidän kotimaassaan. Avovankilassa olevaa henkilöä ei pitäisi panna 
tarkasti vartioituun vankilaan.

Tarkistus 153
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4. Henkilön väliaikaista siirtämistä 
koskevista käytännön järjestelyistä sekä 
ajankohdasta, johon mennessä henkilö on 
palautettava täytäntöönpanovaltion 
alueelle, on sovittava asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken.

4. Henkilön väliaikaista siirtämistä 
koskevista käytännön järjestelyistä, 
mukaan lukien hänen säilöönottonsa 
olosuhteet määräyksen antaneessa 
valtiossa, sekä ajankohdasta, johon 
mennessä henkilö on siirrettävä 
täytäntöönpanovaltion alueelta ja 
palautettava sinne, on sovittava 
asianomaisten jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Tarkistus 154
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

5. Siirrettyä henkilöä on edelleen pidettävä 
säilössä määräyksen antaneen valtion 

5. Siirrettyä henkilöä on edelleen pidettävä 
säilössä määräyksen antaneen valtion 
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alueella ja soveltuvin osin sen jäsenvaltion 
alueella, jonka kautta kuljetusta vaaditaan, 
ellei täytäntöönpanojäsenvaltio pyydä 
hänen vapauttamistaan.

alueella ja soveltuvin osin sen jäsenvaltion 
alueella, jonka kautta kuljetusta vaaditaan, 
sellaisten tekojen tai tuomioiden 
perusteella, joiden vuoksi häntä on pidetty 
säilössä täytäntöönpanovaltiossa, ellei 
täytäntöönpanojäsenvaltio pyydä hänen 
vapauttamistaan.

Or. en

Tarkistus 155
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

7. Siirrettyä henkilöä ei saa syyttää, 
pidättää tai pitää vangittuna tai muuten 
rajoittaa hänen henkilökohtaista vapauttaan 
sellaisten tekojen tai tuomioiden 
perusteella, jotka edeltävät hänen lähtöään 
täytäntöönpanovaltion alueelta ja joita ei 
ole mainittu eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä.

7. Siirrettyä henkilöä ei saa syyttää, 
pidättää tai pitää vangittuna tai muuten 
rajoittaa hänen henkilökohtaista vapauttaan 
määräyksen antaneessa valtiossa ennen 
hänen täytäntöönpanovaltion alueelta 
lähtöään tehtyjen tekojen tai annettujen
tuomioiden perusteella, joita ei ole mainittu 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
5 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 156
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

8. Edellä 7 kohdassa tarkoitettu suoja 
lakkaa, kun siirretty henkilö, jolla on ollut
15 perättäistä päivää siitä päivästä, jolloin 
oikeusviranomaiset eivät enää edellytä
hänen läsnäoloaan, mahdollisuus lähteä, on 

8. Edellä 7 kohdassa tarkoitettu suoja 
lakkaa tapauksessa, jossa henkilöä ei 
vaadita siirrettäväksi takaisin valtioon, 
josta hänet on siirretty, jos siirretty 
henkilö
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kuitenkin jäänyt alueelle tai on palannut 
lähdettyään alueelta.

a) on jäänyt valtioon, johon hänet oli 
siirretty, 15 perättäiseksi päiväksi siitä 
päivästä, jolloin hänen läsnäoloaan ei enää 
edellytetty, vaikka hänelle oli annettu 
mahdollisuus lähteä; tai
b) lähdettyään valtiosta, johon hänet oli 
siirretty, on palannut sinne.

Or. en

Perustelu

Edelliseen kohtaan tehty lisäys tekee tämän kohdan tarpeettomaksi.

Tarkistus 157
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 8 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

8 a. Määräyksen antaneen jäsenvaltion 
tai siirrettävän henkilön pyynnöstä 
täytäntöönpanovaltion on varmistettava, 
että henkilöä avustaa tarvittaessa tulkki ja 
että hän saa käännökset kaikista tärkeistä 
asiakirjoista oikeudesta tulkkaukseen ja 
käännöksiin rikosoikeudellisissa 
menettelyissä 20 päivänä lokakuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/64/EU1

mukaisesti, että hän saa tiedot 
tiedonsaantioikeudesta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
annetun direktiivin [...]2 mukaisesti ja 
oikeusapua määräyksen antaneen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
_______________
1 EYVL L 280, 26.10.2010, s. 1.
2 EUVL L ...
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Or. en

Perustelu

Siirretyt henkilöt sijoitetaan vankilaympäristöön, jossa he eivät useinkaan ymmärrä kieltä 
eivätkä tunne kansallisia menettelyitä. On tärkeää, että he saavat erityistukea tarvittaessa.

Tarkistus 158
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
19 artikla – 9 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

9. Määräyksen antanut valtio vastaa 
siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista.

9. Tämän artiklan soveltamisesta 
aiheutuneet kustannukset katetaan 
Y artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 
henkilön siirrosta valtioiden välillä 
aiheutuneita kustannuksia, joista vastaa 
määräyksen antanut valtio.

Or. en

Tarkistus 159
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

19 a artikla
Jos eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanovaltiossa säilössä pidetty 
henkilö luovutetaan määräyksen 
antaneeseen valtioon, säilöönoton 
olosuhteiden pitää määräyksen 
antaneessa valtiossa olla samanlaiset kuin 
säilössä pidetyillä henkilöillä on maassa, 
jossa tuomio tavallisesti pantaisiin 
täytäntöön.

Or. it
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Tarkistus 160
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) siirtämiseen vaaditaan asianomaisen 
henkilön suostumus ja suostumusta ei ole 
saatu; tai

a) säilössä pidetty henkilö on saanut 
asiassa toimivaltaiselta tuomarilta 
lausunnon, jossa kielletään siirtäminen;
joka tapauksessa kieltäytyminen 
siirtämisestä voi perustua vain vireillä 
olevaan oikeusmenettelyyn tai säilössä 
pidetyn henkilön turvallisuuteen liittyvillä 
syillä;

Or. it

Tarkistus 161
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

a a) siirtäminen on omiaan pidentämään 
siirrettävän henkilön vapaudenmenetystä;

Or. en

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan 19 artiklaa.

Tarkistus 162
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Aloitteen teksti Tarkistus

b a) siirrettävä henkilö on vaarassa joutua 
kidutuksen tai epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rankaisemisen 
kohteeksi.

Or. en

Tarkistus 163
Kinga Göncz

Esitys direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

b a) säilöönoton olosuhteet määräyksen 
antaneessa valtiossa eivät ole riittävän 
hyvät perusoikeuksien varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 164
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan mukaiseen väliaikaiseen 
siirtämiseen sovelletaan tarvittavin 
muutoksin 19 artiklan 3–8 kohtaa.

5. Tämän artiklan mukaiseen väliaikaiseen 
siirtämiseen sovelletaan tarvittavin 
muutoksin 19 artiklan 3–9 kohtaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tarkistuksessani 19 artiklan mukaisiin tapauksiin esitetyt takeet ovat 
käytettävissä myös 20 artiklan mukaisissa tapauksissa.
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Tarkistus 165
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
20 artikla – 6 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

6. Määräyksen antanut valtio vastaa 
siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista. 
Tähän eivät sisälly kustannukset, joita 
aiheutuu henkilön pitämisestä säilössä 
täytäntöönpanovaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edelliseen kohtaan tehdyllä tarkistuksella varmistetaan, että 19 artiklan kustannuksia koskeva 
säännös koskee myös 20 artiklaa.

Tarkistus 166
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Jos määräyksen antaneen valtion 
oikeusviranomaisten on kuultava 
täytäntöönpanovaltion alueella olevaa 
henkilöä todistajana tai asiantuntijana, 
määräyksen antanut viranomainen voi, jos 
kuultavan henkilön ei ole toivottavaa tai 
mahdollista olla henkilökohtaisesti läsnä 
sen alueella, antaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen todistajan tai 
asiantuntijan kuulemiseksi 2–9 kohdan 
mukaisesti videokokouksen avulla.

1. Jos määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisten viranomaisten on kuultava 
täytäntöönpanovaltion alueella olevaa 
henkilöä todistajana tai asiantuntijana, 
määräyksen antanut viranomainen voi 
antaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
todistajan tai asiantuntijan kuulemiseksi 2–
9 kohdan mukaisesti videokokouksen 
avulla tai muulla audiovisuaalisesti 
välitettävällä tavalla.

Or. en



PE480.869v01-00 68/84 AM\891612FI.doc

FI

Tarkistus 167
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 a. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan myös antaa epäillyn tai syytetyn 
henkilön kuulemista varten 
videokokouksen avulla tai muulla 
audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla. 
Edellä 10 artiklassa tarkoitettujen 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta 
kieltäytymisen perusteiden lisäksi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä 
myös, jos
a) epäilty tai syytetty henkilö ei siihen 
suostu; tai
b) tällaisen toimenpiteen täytäntöönpano 
yksittäisessä tapauksessa olisi vastoin 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännön 
perusperiaatteita.

Or. en

Tarkistus 168
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 b. Kuulemisen käytännön järjestelyistä 
on sovittava määräyksen antaneen 
viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen kesken. 
Tällaisista järjestelyistä sovittaessa 
täytäntöönpanoviranomaisen on
a) annettava asianomaiselle todistajalle 
tai asiantuntijalle tiedoksi kuulemisen 
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aika ja paikka;
b) kutsuttava epäilty tai syytetty henkilö 
kuultavaksi oman lainsäädäntönsä 
mukaisesti ja ilmoitettava hänelle hänen 
määräyksen antaneen valtion 
lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan 
sellaisena ajankohtana, että hän voi 
tehokkaasti käyttää 
puolustautumisoikeuksiaan;
c) varmistettava kuultavan henkilöllisyys.

Or. en

Tarkistus 169
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) videokokouksen käyttö on vastoin 
täytäntöönpanovaltion oikeudellisia 
perusperiaatteita; tai

a) videokokouksen käyttö on vastoin 
täytäntöönpanovaltion perustuslaillisia 
periaatteita;

Or. it

Tarkistus 170
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) täytäntöönpanovaltiolla ei ole teknisiä 
välineitä videokokousta varten.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 171
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) täytäntöönpanovaltiolla ei ole teknisiä 
välineitä videokokousta varten.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 172
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

b a) todistaja tai asiantuntija ei suostu 
tällä menetelmällä tapahtuvaan 
kuulemiseen ja esittää perustellun syyn, 
jonka täytäntöönpaneva 
oikeusviranomainen arvioi kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 173
Axel Voss

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 6 kohta – e alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

e) kuultava henkilö voi vaatia hänelle 
joko täytäntöönpanovaltion tai määräyksen 
antaneen valtion lainsäädännön nojalla 
mahdollisesti kuuluvaa oikeutta olla 
todistamatta.

e) kuultavalle henkilölle on tiedotettava, 
että hänellä on oikeus olla todistamatta 
sekä täytäntöönpanovaltion että
määräyksen antaneen valtion 
lainsäädännön nojalla ja hän voi oman 
valintansa mukaisesti vaatia 
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jompaakumpaa oikeutta olla todistamatta.

Or. de

Perustelu

Henkilö ei voi käyttää oikeuttaan olla todistamatta, jos hänelle ei kerrota tästä oikeudesta. 
Jotta todistaja voisi vapaasti valita, käyttääkö hän täytäntöönpanovaltion vai määräyksen 
antaneen valtion lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta olla todistamatta, hänelle on kerrottava 
asianmukaisesti molemmista vaihtoehdoista ja niiden seurauksista.

Tarkistus 174
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 6 kohta – e alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

e) kuultava henkilö voi vaatia hänelle joko 
täytäntöönpanovaltion tai määräyksen 
antaneen valtion lainsäädännön nojalla
mahdollisesti kuuluvaa oikeutta olla 
todistamatta.

e) joko täytäntöönpanovaltion tai 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava kuultavalle henkilölle ajoissa 
hänelle perusoikeuskirjan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen nojalla kuuluvista
menettelyyn liittyvistä oikeuksistaan, 
mukaan luettuna perusoikeudet ja oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
tasavertaisuusperiaate ja oikeus olla 
todistamatta.

Or. en

Tarkistus 175
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 6 kohta – e alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

e) kuultava henkilö voi vaatia hänelle joko 
täytäntöönpanovaltion tai määräyksen 
antaneen valtion lainsäädännön nojalla 

e) kuultava henkilö voi vaatia hänelle joko 
täytäntöönpanovaltion tai määräyksen 
antaneen valtion lainsäädännön nojalla 
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mahdollisesti kuuluvaa oikeutta olla 
todistamatta.

mahdollisesti kuuluvaa oikeutta olla 
todistamatta. Kyseiselle henkilölle 
ilmoitetaan tästä oikeudesta ennen 
kuulemista.

Or. en

Tarkistus 176
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 10 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) syytetty henkilö ei siihen suostu; tai Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 177
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 10 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) syytetty henkilö ei siihen suostu; tai a) syytetty henkilö ei siihen suostu ja 
esittää perustellun syyn, jonka 
täytäntöönpaneva oikeusviranomainen 
arvioi kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti määräyksen antanutta 
viranomaista kuultuaan; tai

Or. it

Tarkistus 178
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
21 artikla – 10 kohta – b alakohta
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Aloitteen teksti Tarkistus

b) tällaisen toimenpiteen täytäntöönpano 
olisi vastoin täytäntöönpanovaltion 
lainsäädäntöä.

b) tällaisen toimenpiteen täytäntöönpano 
olisi vastoin täytäntöönpanovaltion 
perustuslaillisia periaatteita.

Or. it

Tarkistus 179
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Jos jonkin jäsenvaltion 
oikeusviranomaisten on kuultava toisen 
jäsenvaltion alueella olevaa henkilöä 
todistajana tai asiantuntijana, kyseisen 
jäsenvaltion määräyksen antava 
viranomainen voi antaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen todistajan tai 
asiantuntijan kuulemiseksi 2–4 kohdan
mukaisesti puhelinkokouksen avulla.

1. Jos jonkin jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on kuultava toisen 
jäsenvaltion alueella olevaa henkilöä 
asiantuntijatodistajana tai asiantuntijana, 
kyseisen jäsenvaltion määräyksen antava 
viranomainen voi antaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen asiantuntijatodistajan 
tai asiantuntijan kuulemiseksi 4 kohdan
mukaisesti puhelinkokouksen avulla.
Puhelinkokousta voidaan käyttää vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos muita 
keinoja näytön hankkimiseksi ei ole 
käytettävissä ja jos näyttöä ei ole 
kyseenalaistettu.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että puhelimitse hankittu näyttö annetaan vain jos ei ole vaaraa siitä, että henkilö 
todistaa itseään vastaan, esimerkiksi asiantuntijatodistajien tapauksessa.

Tarkistus 180
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Aloitteen teksti Tarkistus

b) todistaja tai asiantuntija ei suostu tällä 
menetelmällä tapahtuvaan kuulemiseen.

b) todistaja tai asiantuntija ei suostu tällä 
menetelmällä tapahtuvaan kuulemiseen ja 
esittää perustellun syyn, jonka 
täytäntöönpaneva oikeusviranomainen 
arvioi kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 181
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) varmistettava todistajan tai 
asiantuntijan henkilöllisyyden 
toteaminen; ja

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 182
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

c a) ilmoitettava kuultavalle henkilölle 
ajoissa hänelle perusoikeuskirjan ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla 
kuuluvista menettelyyn liittyvistä 
oikeuksistaan, mukaan luettuna 
perusoikeudet ja oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
tasavertaisuusperiaate ja oikeus olla 
todistamatta.
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Or. en

Tarkistus 183
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

c a) puhelinkokouksen käyttö on vastoin 
täytäntöönpanovaltion perustuslaillisia 
periaatteita.

Or. it

Tarkistus 184
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

Todistajan tai oikeusviranomaisten 
kanssa yhteistyötä tekevän henkilön tai 
muiden erityissuojelun kohteena olevien 
henkilöiden kuuleminen voidaan toteuttaa 
siten, että turvataan heidän oikeutensa 
olla näkymättä kuvassa.

Or. it

Tarkistus 185
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
23 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan mukaista velvoitetta Poistetaan.
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sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin 
tiedot ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

Or. it

Tarkistus 186
Rosario Crocetta

Esitys direktiiviksi
23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) rikos, josta voi rangaistuksena seurata 
vapaudenmenetys tai vankeusrangaistus, 
jonka enimmäisaika on vähintään neljä
vuotta määräyksen antaneessa valtiossa ja 
vähintään kaksi vuotta 
täytäntöönpanovaltiossa;

a) rikos, josta voi rangaistuksena seurata 
vapaudenmenetys tai vankeusrangaistus, 
jonka enimmäisaika on vähintään kaksi
vuotta määräyksen antaneessa valtiossa, tai 
jos täytäntöönpano on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja 
täytäntöönpanovaltion perustuslaillisten 
periaatteiden vastainen.

Or. it

Tarkistus 187
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
23 artikla – 6 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

6 a. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan myös antaa sen määrittämiseksi, 
onko rikosoikeudellisen menettelyn 
kohteena olevalla luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä jossakin 
täytäntöönpanovaltion alueella 
sijaitsevassa muussa kuin 
pankkimuotoisessa rahoituslaitoksessa 
yksi tai useampi tili. Edellä olevaa 3–
6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin. 
Tällaisessa tapauksessa ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen tunnustamisesta tai 
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täytäntöönpanosta kieltäytymisen 
perusteiden lisäksi eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta 
voi myös kieltäytyä, jos asianomaisen 
toimenpiteen täytäntöönpanoa ei sallittaisi 
vastaavassa kansallisessa tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 188
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan mukaista velvoitetta 
sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin 
tiedot ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 189
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

4 a. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan myös antaa 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen osalta, kun 
viitataan muiden rahoituslaitosten kuin 
pankkien toteuttamiin rahoitustoimiin. 
Edellä olevaa 3–4 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin. Tällaisessa tapauksessa ja 
10 artiklassa tarkoitettujen 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta 
kieltäytymisen perusteiden lisäksi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanosta voi myös kieltäytyä, jos 
asianomaisen toimenpiteen 
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täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa 
kansallisessa tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 190
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
26 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Valvotut läpilaskut Poistetaan.
1. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan antaa valvotun läpilaskun 
toteuttamiseksi täytäntöönpanovaltion 
alueella.
2. Oikeus toimia sekä johtaa ja valvoa 
1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon 
liittyviä operaatioita on 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla.

Or. en

Tarkistus 191
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
26 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Valvotut läpilaskut Poistetaan.
1. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan antaa valvotun läpilaskun 
toteuttamiseksi täytäntöönpanovaltion 
alueella.
2. Oikeus toimia sekä johtaa ja valvoa 
1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen 
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tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon 
liittyviä operaatioita on 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla.

Or. en

Tarkistus 192
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
27 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Tutkintatoimet, joihin liittyy todisteiden 
hankkimista reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja 

tietyn ajanjakson ajan

Poistetaan.

1. Kun toimenpiteen täytäntöön 
panemiseksi annetaan eurooppalainen 
tutkintamääräys, mukaan lukien 25 ja 
26 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, 
joihin liittyy todisteiden hankkimista 
reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja tietyn 
ajanjakson ajan, sen täytäntöönpanosta 
on mahdollisuus kieltäytyä 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
kieltäytymisperusteiden lisäksi, jos 
asianomaisen toimenpiteen 
täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa 
kansallisessa tapauksessa.
2. Edellä olevaa 10 artiklan 2 kohtaa 
sovelletaan tarvittavin muutoksin 
1 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.
3. Täytäntöönpanoviranomainen voi 
asettaa 1 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon edellytykseksi 
sopimuksen kustannusten jakamisesta.

Or. it
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Tarkistus 193
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Kun toimenpiteen täytäntöön 
panemiseksi annetaan eurooppalainen 
tutkintamääräys, mukaan lukien 25 ja 
26 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, 
joihin liittyy todisteiden hankkimista 
reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja tietyn 
ajanjakson ajan, sen täytäntöönpanosta on 
mahdollisuus kieltäytyä 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
kieltäytymisperusteiden lisäksi, jos 
asianomaisen toimenpiteen 
täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa 
kansallisessa tapauksessa.

1. Kun toimenpiteen täytäntöön 
panemiseksi annetaan eurooppalainen 
tutkintamääräys, mukaan lukien 
25 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, 
joihin liittyy todisteiden hankkimista 
reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja tietyn 
ajanjakson ajan, sen täytäntöönpanosta on 
mahdollisuus kieltäytyä 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
kieltäytymisperusteiden lisäksi, jos 
asianomaisen toimenpiteen 
täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa 
kansallisessa tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 194
Cornelis de Jong

Esitys direktiiviksi
27 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

27 a artikla
Väliaikaiset toimenpiteet

1. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan antaa sellaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymiseksi, joilla voidaan väliaikaisesti 
estää todisteena mahdollisesti käytettävän 
aineiston tuhoamisen, muuntamisen, 
liikuttamisen, siirtämisen tai 
luovuttamisen estämiseksi väliaikaisesti.
2. Täytäntöönpanoviranomainen antaa 
päätöksen ja ilmoittaa väliaikaista 
toimenpidettä koskevasta päätöksestä 
mahdollisimman pian ja aina kun 
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mahdollista 24 tunnin kuluessa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
vastaanottamisesta.
3. Kun 1 kohdassa tarkoitettua 
väliaikaista toimenpidettä pyydetään, 
määräyksen antaneen viranomaisen on 
ilmoitettava tutkintamääräyksessä, onko 
todistusaineisto siirrettävä määräyksen 
antaneeseen valtioon vai säilytetäänkö 
sitä täytäntöönpanovaltiossa. 
Täytäntöönpanoviranomainen tunnustaa 
ja panee täytäntöön tutkintamääräyksen 
ja todistusaineiston siirron direktiivissä 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.
4. Jos 3 kohdan mukaisesti 
eurooppalaiseen tutkintamääräykseen on 
liitetty ohje, että todistusaineisto on 
säilytettävä täytäntöönpanovaltiossa, 
määräyksen antaneen viranomaisen on 
ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetun 
väliaikaisen toimenpiteen poistamiselle 
asetettu päivämäärä tai määräyksen 
antaneelle valtiolle siirrettävää 
todistusaineistoa koskevan pyynnön 
arvioitu esittämisajankohta.
5. Täytäntöönpanoviranomainen voi 
määräyksen antanutta viranomaista 
kuultuaan asettaa kansallisten lakiensa ja 
käytäntöjensä mukaisesti tapauksen 
kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja 
1 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen 
toimenpiteen voimassaoloajan 
rajoittamiseksi. Jos se aikoo asettamiensa 
ehtojen mukaisesti poistaa väliaikaisen 
toimenpiteen, sen on ilmoitettava siitä 
määräyksen antaneelle viranomaiselle, 
jolle on annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksia. Määräyksen antaneen 
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
täytäntöönpanoviranomaiselle, että 
1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on 
poistettu.

Or. en
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Tarkistus 195
Birgit Sippel

Esitys direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Niiden on toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistus 196
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava … 
päivään …kuuta …* mennessä neuvoston 
pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina 
ne säännökset, joilla niille tästä 
direktiivistä aiheutuvat velvoitteet 
saatetaan osaksi niiden kansallista 
lainsäädäntöä.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava … 
päivään …kuuta … mennessä komissiolle 
kirjallisina ne säännökset, joilla niille tästä 
direktiivistä aiheutuvat velvoitteet 
saatetaan osaksi niiden kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. it

Tarkistus 197
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa … päivään …kuuta 
… mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, 

4. Komissio toimittaa … päivään …kuuta 
… mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, 
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missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
tämän direktiivin noudattamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet, ja johon liitetään 
tarvittaessa säädösehdotuksia.

missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
tämän direktiivin noudattamiseksi ja 
täytäntöön panemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, ja johon liitetään tarvittaessa 
säädösehdotuksia.

Or. it

Tarkistus 198
Sonia Alfano

Esitys direktiiviksi
32 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Soveltamista koskeva kertomus Poistetaan.
Komissio esittää viimeistään viisi vuotta 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
sekä laadullisiin että määrällisiin tietoihin 
perustuvan kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän 
direktiivin muuttamiseksi.

Or. it

Tarkistus 199
Sarah Ludford

Esitys direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

Komissio esittää viimeistään viisi vuotta 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä 
laadullisiin että määrällisiin tietoihin 
perustuvan kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 

Komissio esittää viimeistään neljä vuotta 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen ja 
sen jälkeen säännöllisin väliajoin 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä 
laadullisiin että määrällisiin tietoihin 
perustuvan kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta, mukaan lukien erityisesti 
arvio sen vaikutuksista 
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muuttamiseksi. rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, 
perusoikeuksiin, 
puolustautumisoikeuksiin ja 
tietosuojasäännöksiin. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän 
direktiivin muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisella tutkintamääräyksellä voi mahdollisesti olla vakavia vaikutuksia 
perusoikeuksiin, puolustautumisoikeuteen ja tietosuojaan, joten arvio sen vaikutuksista pitäisi 
tehdä vuoden tai kahden päästä kun jäsenvaltiot ovat panneet sen täytäntöön.


