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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen 
ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Tavallinen lainsäätämismenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden ryhmän aloitteen (00001/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan ja 
289 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on esittänyt aloitteen Euroopan 
parlamentille (C7-0005/2010),

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

– ottaa huomioon [kansallisten parlamenttien lähettämät perustellut lausunnot Euroopan 
parlamentin puhemiehelle/kansallisen parlamentin lähettämän perustellun lausunnon 
Euroopan parlamentin puhemiehelle] siitä, onko kyseinen aloite toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon komission lausunnon (KOM[......]),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 44 ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Euroopan unioni on asettanut itselleen 
tavoitteeksi vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvan alueen ylläpitämisen 
ja kehittämisen. Tampereella 15 ja 16 
päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmien ja 

1. Euroopan unioni on asettanut itselleen 
tavoitteeksi vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvan alueen ylläpitämisen 
ja kehittämisen. Tampereella 15 ja 16 
päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmien ja 
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erityisesti niiden 33 kohdan mukaan olisi
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
oltava unionin oikeudellisen yhteistyön 
peruskivi sekä yksityisoikeudellisissa
asioissa että rikosasioissa.

erityisesti niiden 33 kohdan mukaan
vaadittava lainsäädännön lähentäminen 
parantaisi yhteistyötä ja antaisi siten 
mahdollisuuden siihen, että
vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteesta tulee unionin oikeudellisen 
yhteistyön peruskivi sekä 
yksityisoikeudellisissa asioissa että 
rikosasioissa.

Or. en

Perustelu

Tampereen päätelmien selvennys.

Tarkistus 2

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(5) Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamista koskevan Euroopan 
yleissopimuksen osapuolia, kokemus on 
osoittanut, että tämä ei sinänsä aina 
merkitse riittävää luottamusta muiden 
jäsenvaltioiden rikosoikeudellisiin 
järjestelmiin.

(5) Rikosoikeudellisten päätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää, 
että jäsenvaltiot luottavat toistensa 
rikosoikeusjärjestelmiin. Keskinäistä 
luottamusta on kuitenkin tarpeen lujittaa. 
Tämä luottamus edellyttää
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamista koskevassa Euroopan 
yleissopimuksessa (Euroopan 
ihmisoikeussopimus) vahvistettujen 
vähimmäisnormien noudattamista ja 
erityisesti sitä, että varmistetaan 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 6 
artiklaan kirjattujen oikeuksien ja 
suojatoimien yhdenmukainen 
täytäntöönpano. Luottamus edellyttää 
myös, että kyseisiä vähimmäisnormeja 
kehitetään edelleen Euroopan unionissa 
tämän direktiivin ja muiden 
toimenpiteiden avulla, myös ottaen 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä 
jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa 
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noudatettava Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan normeja 
sellaisina kuin ne ilmenevät Euroopan 
unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä.

Or. en

Perustelu

Keskinäisen luottamuksen saavuttamiseksi tällä direktiivillä olisi tehostettava Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen normien noudattamista ja myös annettava niille "EU-lisäarvoa" 
ottamalla huomioon EU:n perusoikeuskirjan.

Tarkistus 3

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(8) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 
artiklassa, siten kuin sitä on kehitetty
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, määrätään niiden 
henkilöiden oikeudesta tulkkaukseen ja 
käännöksiin, jotka eivät ymmärrä 
oikeudenkäynnissä käytettävää kieltä. 
Tämän direktiivin säännökset helpottavat
näiden oikeuksien soveltamista 
käytännössä. Tätä varten tällä direktiivillä 
on tarkoitus varmistaa epäillyn tai 
syytetyn henkilön oikeus saada tulkkausta 
ja käännöksiä rikosoikeudellisessa 
menettelyssä, jotta turvataan hänen 
oikeutensa oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin.

(8) Oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja puolustukseen on 
vahvistettu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ja 6 
artiklassa, siten kuin niitä on tulkittu
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, määrätään muun 
muassa niiden henkilöiden oikeudesta 
tulkkaukseen ja käännöksiin, jotka eivät 
ymmärrä oikeudenkäynnissä käytettävää 
kieltä. Tämän direktiivin määräykset
helpottavat kyseisten oikeuksien 
soveltamista käytännössä
rikosoikeudellisissa menettelyissä, 
tutkintavankeus, tuomitseminen ja 
mahdollinen valitus mukaan lukien, 
oikeudellisen menettelyn päättymiseen 
saakka.

Or. en

Perustelu

On tarpeen mainita EU:n perusoikeuskirjan ja myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
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relevantit määräykset ja yksilöidä "rikosoikeudellisten menettelyjen" laajuus.

Tarkistus 4

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(10) Tämän direktiivin säännöksillä olisi 
varmistettava, että sellaisen epäillyn tai 
syytetyn henkilön oikeudet, joka ei puhu 
eikä ymmärrä oikeudenkäynnissä 
käytettävää kieltä siinä määrin, että hän 
ymmärtäisi häntä vastaan kohdistetut 
epäilyt ja vireille pannut syytteet sekä 
oikeudenkäynnin kulun, jotta hän voisi 
käyttää hänelle kuuluvia oikeuksia, 
turvataan antamalla maksutonta ja 
virheetöntä kielellistä apua. Epäillyn tai 
syytetyn henkilön olisi muun muassa 
kyettävä selittämään oikeusavustajalleen 
oma käsityksensä tapahtumista,
huomauttamaan lausunnoista, joista hän 
on eri mieltä, ja saattamaan 
oikeusavustajansa tietoon tosiseikat, jotka 
olisi esitettävä hänen puolustuksekseen.
Tässä yhteydessä on muistettava, että 
tämän direktiivin säännökset ovat 
vähimmäissääntöjä. Jäsenvaltiot voivat 
laajentaa tässä direktiivissä säädettyjä 
oikeuksia tarjotakseen korkeatasoisemman 
suojan myös tilanteissa, joita ei erikseen 
käsitellä tässä direktiivissä. Suojan taso ei 
saisi milloinkaan alittaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, siten kuin sitä 
tulkitaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, määrättyjä 
vaatimuksia.

(10) Tämän direktiivin säännöksillä olisi 
varmistettava, että sellaisen epäillyn 
oikeudet, joka ei puhu eikä ymmärrä 
oikeudenkäynnissä käytettävää kieltä siinä 
määrin, että hän ymmärtäisi häntä vastaan 
vireille pannut syytteet sekä 
oikeudenkäynnin kulun, jotta hän voisi 
käyttää hänelle kuuluvia oikeuksia, 
turvataan antamalla maksutonta, 
korkealaatuista ja virheetöntä kielellistä 
apua, jolle varataan riittävästi aikaa ja 
välineitä menettelyn 
oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi. 
Tämän avun olisi katettava epäillyn ja 
hänen asianajajansa välinen viestintä ja 
kirjallinen materiaali, jota tarvitaan sen 
varmistamiseksi, että epäilty kykenee 
ymmärtämään häntä vastaan nostetun 
kanteen ja käyttämään oikeuksiaan, sekä 
sen varmistamiseksi, että menettelyt ovat 
oikeudenmukaisia. Avun olisi katettava 
tarvittaessa myös pidättämistä koskevat 
säännöt, tiedonhaku- ja valitusmenettely 
mukaan luettuna, ja pidättämisestä 
vastaavien viranomaisten ja epäillyn 
välinen virallinen yhteydenpito.
Jäsenvaltiot voivat laajentaa tässä 
direktiivissä säädettyjä oikeuksia 
tarjotakseen korkeatasoisemman suojan 
myös tilanteissa, joita ei erikseen käsitellä 
tässä direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Liittyy muihin artikloihin kuten 1 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 5

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioita ei saisi velvoittaa 
tarjoamaan epäillyn tai syytetyn henkilön 
ja hänen oikeusavustajansa välisen 
viestinnän tulkkausta tapauksissa, joissa 
nämä voivat tosiasiallisesti käyttää samaa 
kieltä. Jäsenvaltioita ei myöskään saisi 
velvoittaa tarjoamaan tällaisen viestinnän 
tulkkausta tapauksissa, joissa oikeutta 
tulkkaukseen käytetään selvästi muihin 
tarkoituksiin kuin turvaamaan 
asianomaisessa tapauksessa oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

(11) Tämän direktiivin säännökset olisi 
mahdollisimman pian sisällytettävä 
menettelyllisiä takeita koskevaan 
kattavaan oikeudelliseen kehykseen,
johon olisi kuuluttava seuraavaa: 
syyttömyysolettaman asianmukainen 
kunnioittaminen, oikeus yhtäläiseen 
kohteluun vapauttamisessa takuusummaa 
vastaan, oikeus oikeudelliseen 
neuvontaan ja tarvittaessa maksuttomaan 
oikeusapuun, oikeus saada tietoa 
oikeuksista (oikeuksia koskeva ilmoitus), 
oikeus todisteiden esittämiseen, oikeus 
haavoittuvassa asemassa olevien 
epäiltyjen erityiseen avustamiseen, 
alaikäisten epäiltyjen suojelu, oikeus olla 
yhteydessä konsuliviranomaisiin ja 
kolmansiin osapuoliin, pidättämisen 
vähimmäisnormit ja käytettävissä olevat 
valitusmekanismit. 

Or. en

Perustelu

Oikeus kielipalveluihin yksittäisissä tapauksissa määritellään ja siihen voi hakea muutosta 
tässä direktiivissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Tämä tulkkaus- ja 
käännösoikeuksia koskeva direktiivi on vasta ensimmäinen oikeusväline sovellettavassa 
asteittaisessa lähestymistavassa. Sitä on seurattava nopeassa tahdissa prosessuaalisia 
perusoikeuksia koskeva muita toimenpiteitä.

Tarkistus 6

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(12) Toteamus, jonka mukaan tulkkausta ja 
käännöstä tarvita, olisi voitava tutkia 

(12) Toteamukseen, jonka mukaan 
tulkkausta ja käännöstä ei tarvita, olisi 
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uudelleen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Tällainen uudelleen tutkinta 
voidaan suorittaa esimerkiksi erityisessä 
valitusmenettelyssä tai 
pääasiaratkaisuihin liittyvän tavallisen 
muutoksenhakumenettelyn yhteydessä.

voitava hakea muutosta.

Or. en

Perustelu

Muutoksenhakuoikeus antaa paremman suojan kuin "mahdollisuus tutkia uudelleen". 

Tarkistus 7

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tuomarit, syyttäjät, asianajajat, 
poliisit ja tuomioistuinhenkilöstö saavat 
koulutusta, joka auttaa heitä arvioimaan 
epäillyn tulkkaus- ja käännöstarpeet, 
varmistamaan, että epäilty kykenee 
ymmärtämään oikeudenkäynnin kulun, 
sekä arvioimaan tulkkauksen ja 
kääntämisen laadun;

Or. en

Perustelu

Direktiiviin olisi sisällytettävä koulutusta koskeva säännös. Tämä uusi johdanto-osan kappale 
vastaa uutta 5 artiklan 2 kohtaa. Sanamuodossa tunnustetaan, että koulutusta voivat antaa 
myös ammatilliset elimet. 

Tarkistus 8

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(13) Myös kuulo- tai puhevammaisille
epäillyille tai syytetyille henkilöille olisi 

(13) Tehokkaaseen kommunikointiin 
vaikuttavasta ruumiillisesta tai henkisestä 
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annettava asianmukaista apua. vammasta, kuten kuulo- tai
puhevaikeuksista kärsiville epäillyille, 
olisi myös annettava asianmukaista apua.

Or. en

Perustelu

Vastaa 2 artiklan 5 kohtaa, joka koskee ruumiillisen tai henkisen vajavuuden tapauksissa 
annettavaa apua, tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 9

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(14) Velvollisuus huolehtia epäillyistä tai 
syytetyistä henkilöistä, jotka ovat 
mahdollisesti heikossa asemassa 
erityisesti sellaisen fyysisen vamman 
vuoksi, joka vaikuttaa heidän kykyynsä 
viestiä tehokkaasti, on edellytys lainkäytön 
oikeudenmukaisuudelle. Syyttäjien, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeusviranomaisten olisi sen vuoksi 
varmistettava, että nämä henkilöt voivat
tosiasiallisesti käyttää tässä direktiivissä 
säädettyjä oikeuksia, esimerkiksi 
kiinnittämällä huomiota mahdolliseen 
haavoittuvuuteen, joka vaikuttaa heidän
kykyynsä seurata oikeudenkäyntiä ja 
tehdä itsensä ymmärretyiksi, ja 
toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä 
näiden oikeuksien turvaamiseksi.

(14) Velvollisuus huolehtia epäillyistä, 
jotka eivät kykene ymmärtämään tai 
seuraamaan oikeudenkäyntiä, on 
edellytys lainkäytön 
oikeudenmukaisuudelle. Syyttäjien, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeusviranomaisten olisi sen vuoksi 
varmistettava, että mahdollisesti heikossa 
asemassa olevat epäillyt voivat käyttää
heille kuuluvia oikeuksiaan tehokkaasti. 
Kyseisten viranomaisten olisi oltava 
tietoisia mahdollisista haavoittuvassa 
asemassa olevista henkilöistä ja 
toteutettava toimia kyseisten oikeuksien 
varmistamiseksi. Näin olisi toimittava 
aina, jos epäilty on alaikäinen tai jos 
hänellä on vamma, joka estää hänen 
aktiivisen osallistumisensa 
oikeudenkäyntiin.

Or. en

Perustelu

Selvennys.
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Tarkistus 10

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(14 a) Tätä direktiiviä olisi arvioitava 
saadun käytännön kokemuksen 
perusteella. Tarvittaessa puitepäätöstä 
olisi tarkistettava siinä säädettyjen 
suojatoimenpiteiden tehostamiseksi.

Or. en

Perustelu

Liittyy 8 artiklaan tehtyyn tarkistukseen 39.

Tarkistus 11

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(15) Oikeudenkäynnin 
oikeudenmukaisuuden turvaaminen 
edellyttää, että keskeiset asiakirjat tai 
ainakin tällaisten asiakirjojen tärkeät 
kohdat käännetään epäiltyä tai syytettyä 
henkilöä varten. On jäsenvaltioiden 
viranomaisten asia päättää kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, mitkä 
asiakirjat olisi käännettävä. Joitakin 
asiakirjoja olisi aina pidettävä sellaisina 
keskeisinä, jotka olisi käännettävä, kuten 
henkilön vapaudenmenetyksestä tehty 
päätös, syytekirjelmä ja mahdollinen 
tuomio.

(15) Oikeudenkäynnin 
oikeudenmukaisuuden turvaaminen 
edellyttää, että olisi käännettävä kirjallinen 
materiaali, jota tarvitaan sen 
varmistamiseksi, että epäilty kykenee 
ymmärtämään häntä vastaan nostetun 
kanteen ja käyttämään oikeuksiaan.
Joitakin asiakirjoja, kuten henkilön 
vapaudenmenetyksestä tehtyä päätöstä, 
haaste/syytekirjelmää, olennaisia 
todistusasiakirjoja, mahdollista tuomiota, 
epäillyn asianajajan kirjallisesti antamia 
oikeudellisia neuvoja ja tarvittaessa 
pidättämistä koskevia sääntöjä, 
tiedonhaku- ja valitusmenettelyt mukaan 
lukien, olisi aina pidettävä tarpeellisina 
kirjallisina materiaaleina, jotka olisi 
käännettävä.

Or. en
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Perustelu

Uusi sanamuoto varmistaa paremmin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja antaa 
yksittäisessä tapauksessa mahdollisuuden määritellä kääntämisvelvollisuus arviointi- ja 
valitusmenettelyjen kautta.

Tarkistus 12

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(16) Luopumisen asiakirjojen kirjallista
käännöstä koskevasta oikeudesta olisi 
oltava yksiselitteinen, samalla kun 
turvataan vähimmäisoikeudet, eikä se
saisi olla minkään tärkeän yleisen edun 
vastaista.

(16) Edellytyksenä mahdolliselle 
luopumiselle kirjallisen materiaalin
kääntämistä koskevasta oikeudesta olisi 
oltava, että epäilty on saanut oikeusapua, 
että oikeudesta luopuminen on
yksiselitteinen, että se on annettu 
kirjallisena epäillyn asianajajan läsnä 
ollessa eikä se ole minkään tärkeän yleisen 
edun vastaista.

Or. en

Perustelu

Epäilty ei saisi voida luopua oikeuksista ilman vahvoja suojatoimenpiteitä.

Tarkistus 13

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin säännökset, silloin 
kun ne vastaavat Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa taattuja 
oikeuksia, pannaan täytäntöön 
johdonmukaisesti mainitun sopimuksen 
määräysten kanssa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen
asiaankuuluvan oikeuskäytännön 
mukaisesti.

(18) Tämän direktiivin säännöksiä, jotka
vastaavat Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa tai Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa taattuja 
oikeuksia, on tulkittava ja ne on pantava
täytäntöön johdonmukaisesti kyseisten 
oikeuksien mukaisesti sellaisina, kuin ne 
ilmenevät Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen 



PE439.397v01-00 14/31 PR\807292FI.doc

FI

asiaankuuluvassa oikeuskäytännössä.

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa 1 artiklan 2 b kohtaa (uusi). On korostettava johdonmukaisuutta sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen/Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön että EU:n 
perusoikeuskirjan/Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.

Tarkistus 14

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt, 
jotka koskevat oikeutta tulkkaukseen ja 
käännöksiin rikosoikeudellisissa 
menettelyissä sekä eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa 
koskevissa menettelyissä.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat oikeuksia tulkkaukseen ja 
käännöksiin kaikenlaisissa
rikosoikeudellisissa menettelyissä, mukaan 
luettuna muun muassa tutkintavankeus, 
tuomitseminen, vangitseminen ja 
mahdollinen valitus, oikeudellisen 
menettelyn päättymiseen saakka, sekä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen
mukaisissa menettelyissä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että epäillyt voivat käyttää tulkkaus- ja käännöspalveluja kaikissa 
rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheissa kunnes kaikki valitukset on käsitelty. 

Tarkistus 15

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 a. Tämän direktiivin soveltamisen 
yhteydessä termiä "epäilty" olisi 
tulkittava siten, että se tarkoittaa 
henkilöä, joka on asetettu 
epäilynalaiseksi, pidätetty, asetettu 
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syytteeseen tai tuomittu ja odottaa 
rikokseen liittyvää rangaistusta, kunnes 
tulkkaus- ja käännöspalvelujen käyttöä 
rikosoikeudellisessa menettelyssä 
koskevan oikeuden voimassaoloaika on 
lopullisesti päättynyt.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin esioikeudellisen menettelyn vaiheisiin, tutkintavankeus, 
tuomion jälkeinen rankaiseminen ja mahdollinen valitus mukaan lukien, ja sen vuoksi termiä 
"epäilty" on tulkittava mainitun mukaisesti.

Tarkistus 16

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Näitä oikeuksia sovelletaan henkilöön 
siitä lähtien, kun jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset ovat antaneet hänelle tiedon 
siitä, että häntä epäillään tai syytetään 
rikoksen tekemisestä, siihen saakka kun
oikeudenkäyntimenettely on saatettu 
päätökseen, mikä tarkoittaa sen 
kysymyksen lopullista ratkaisemista, onko 
epäilty tai syytetty henkilö tehnyt 
rikoksen.

2. Näitä oikeuksia sovelletaan henkilöön 
siitä lähtien, kun jäsenvaltion viranomaiset
rikokseen liittyen kuulustelevat häntä tai
pidättävät hänet tai hän muulla tavalla 
saa tietää olevansa epäilyksenalainen
siihen saakka, kunnes
oikeudenkäyntimenettely on saatettu
kokonaan päätökseen, tuomitseminen ja 
mahdollisen valituksen tulos mukaan 
lukien, sekä pidätyksen aikana kaikkiin 
toimivaltaisten viranomaisten ja pidätetyn 
välisiin virallisiin yhteyksiin.

Or. en

Perustelu

Oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin olisi sovellettava niin kauan, kuin se oikeuden 
toteutumisen kannalta on tarpeen.
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Tarkistus 17

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Epäillylle on ilmoitettava viipymättä 
tässä direktiivissä säädetyistä oikeuksista. 
Nämä tiedot on annettava kirjallisesti. 
Näkövammaisille ja lukemista 
haittaavasta vammasta kärsiville 
epäillyille näistä oikeuksista on 
ilmoitettava suullisesti heidän 
ymmärtämällään kielellä.

Or. en

Perustelu

Epäillyn on tiedettävä, mitä oikeuksia kielelliseen apuun hänellä on, ja tieto siitä on 
annettava kirjallisesti, jotta epäilty voi täysin käyttää oikeuksiaan. Näkövammaisten 
henkilöiden oikeudet on turvattava erityisillä toimilla.

Tarkistus 18

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 b. Tämän direktiivin säännöksiä, jotka 
vastaavat Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa tai Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa taattuja 
oikeuksia, on tulkittava ja ne on pantava 
täytäntöön johdonmukaisesti kyseisten 
oikeuksien mukaisesti sellaisina, kuin ne 
ilmenevät Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen 
asiaankuuluvassa oikeuskäytännössä. 

Or. en
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Perustelu

Tämä vastaa 18 artiklaan tehtyä tarkistusta. On korostettava johdonmukaisuutta sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen/Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön että EU:n 
perusoikeuskirjan/Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.

Tarkistus 19

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta menettelyihin, 
jotka saattavat johtaa seuraamuksiin, 
jotka ovat jonkin muun viranomaisen 
kuin rikostuomioistuimen määräämiä, 
edellyttäen että nämä menettelyt eivät ole 
vireillä tuomioistuimessa, jolla on 
toimivaltaa rikosasioissa

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa ei saisi aiheettomasti kaventaa.

Tarkistus 20

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että epäillylle tai syytetylle henkilölle, joka 
ei ymmärrä tai puhu kyseessä olevassa 
rikosoikeudellisessa menettelyssä 
käytettävää kieltä, tarjotaan mahdollisuus 
tulkkaukseen hänen äidinkielellään tai 
muulla kielellä, jota hän ymmärtää, jotta 
turvataan hänen oikeutensa 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 
Mahdollisuus tulkkaukseen, epäillyn tai 
syytetyn henkilön ja hänen
oikeusavustajansa välisen viestinnän 
tulkkaus mukaan lukien, on tarjottava

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että epäillylle, joka ei ymmärrä tai puhu 
kyseessä olevassa rikosoikeudellisessa 
menettelyssä käytettävää kieltä, tarjotaan
viipymättä mahdollisuus tulkkaukseen,
jotta turvataan, että epäilty voi ymmärtää 
häntä vastaan nostetun kanteen ja käyttää 
hänelle kuuluvia oikeuksia ja jotta 
voidaan turvata oikeudenkäynnin 
oikeudenmukaisuus. Mahdollisuutta 
tulkkaukseen, epäillyn ja hänen
asianajajansa välisen viestinnän tulkkaus 
mukaan lukien, on tarjottava kyseisten
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tutkinta- ja oikeusviranomaisten 
suorittamien rikosoikeudellisten
menettelyjen kuluessa, mukaan luettuna 
poliisikuulusteluissa, kaikissa oikeuden 
istunnoissa ja kaikissa tarvittavissa 
välikäsittelyissä, ja sitä voidaan antaa 
muissakin tilanteissa. Tämä säännös ei 
vaikuta kansallisen lainsäädännön 
sääntöihin, jotka koskevat 
oikeusavustajan läsnäoloa 
rikosoikeudellisen menettelyn eri
vaiheissa.

menettelyjen kaikissa vaiheissa.
Mahdollisuutta tulkkaukseen on 
tarjottava myös pidättämisen yhteydessä 
pidättävien viranomaisten ja epäillyn 
välisissä virallisissa kontakteissa.

Or. en

Perustelu

Oikeuden tulkkaukseen on oltava riittävän laaja, jotta voidaan varmistaa, että oikeudenkäynti 
on oikeudenmukainen.

Tarkistus 21

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuulovammainen henkilö saa 
tulkkausapua, jos se soveltuu 
asianomaiselle henkilölle.

2. Oikeus tulkkaukseen käsittää 
ruumiillisesta tai henkisestä vammasta 
kärsiville henkilöille annettavan tulkkaus-
ja käännösavun.

Or. en

Perustelu

Oikeuden tulkkaukseen on oltava riittävän laaja, jotta voidaan varmistaa, että oikeudenkäynti 
on oikeudenmukainen. 

Tarkistus 22

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
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asianmukaisesti, mukaan lukien epäiltyä 
tai syytettyä henkilöä kuulemalla, 
todennetaan, ymmärtääkö ja puhuuko
tämä rikosoikeudenkäynnissä käytettävää 
kieltä ja tarvitseeko hän tulkin apua.

käytössä on menettelyjä, joilla todetaan,
ymmärtääkö ja puhuuko epäilty
rikosoikeudenkäynnissä käytettävää kieltä 
ja tarvitseeko hän tulkin apua.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan menettely, jonka avulla arvioidaan epäillyn tarpeet.

Tarkistus 23

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
jossain menettelyn vaiheessa on,
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
mahdollista tutkia uudelleen ratkaisu, 
jonka mukaan tulkkausta ei tarvita. 
Tällainen uudelleen tutkinta ei käsitä 
jäsenvaltioille asetettavaa velvoitetta 
säätää erillisestä menettelystä, jossa ainoa 
uudelleen tutkinnan peruste on tällaisen 
ratkaisun riitauttaminen.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tapauksessa, jossa päätetään, että tarvetta 
tulkkaukseen ei ole, on olemassa 
valitusoikeus oikeusviranomaiselle sekä 
valitusmekanismi ja mahdollisuus tulkin 
vaihtamiseen.

Or. en

Perustelu

Oikeuden toteutumisen kannalta on yksilöitävä valitusoikeus (eikä "mahdollisuus tutkia
uudelleen") ja se, että valitus voidaan esittää oikeusviranomaiselle. Sen lisäksi on luotava 
myös valitusmekanismi.

Tarkistus 24

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

5 a. Video-, puhelin- ja internet-
yhteyksien kaltaista teknologiaa voidaan 
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käyttää viimeisenä keinona silloin, kun 
tulkin läsnäolo ei ole mahdollista, 
esimerkiksi tapauksissa, joissa tulkkia 
tarvitaan erittäin lyhyellä varoitusajalla, 
ja joissa mainittujen yhteyksien 
käyttäminen ei vaaranna oikeutta 
puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Tätä 
vaihtoehtoa ei pitäisi käyttää 
tuomioistuimessa käytävässä 
menettelyssä.

Or. en

Perustelu

Teknologian tarjoamia yhteyksiä tulisi käyttää vain tapauksissa, joissa tulkki ei voi olla läsnä 
henkilökohtaisesti, kuten hätätilanteessa tai harvinaisempien kielten ja murteiden 
tapauksissa, ja joissa teknologian käyttäminen ei vaaranna oikeutta puolueettomaan
oikeudenkäyntiin.

Tarkistus 25

Luonnos direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
epäillylle tai syytetylle henkilölle, joka ei 
ymmärrä kyseessä olevassa 
rikosoikeudellisessa menettelyssä 
käytettävää kieltä, toimitetaan kaikkien 
hänen oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevan oikeutensa 
turvaamisen kannalta keskeisten 
asiakirjojen tai vähintään tällaisten 
asiakirjojen tärkeiden kohtien käännös 
hänen äidinkielelleen tai muulle kielelle,
jota hän ymmärtää, edellyttäen että
asianomaisella henkilöllä on kansallisen 
lainsäädännön mukainen oikeus tutustua 
asianomaisiin asiakirjoihin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
epäillylle, joka ei ymmärrä oikeudellisessa
menettelyssä käytettävää kieltä, annetaan 
viipymättä käännökset kaikista 
tarvittavista kirjallisista materiaaleista,
jotta voidaan varmistaa, että epäilty voi 
ymmärtää häntä vastaan nostetun 
kanteen ja käyttää hänelle kuuluvia 
oikeuksia ja jotta voidaan turvata 
rikosoikeudellisen menettelyn 
oikeudenmukaisuus.

Or. en
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Perustelu

Syytetyn henkilön on pystyttävä ymmärtämään oleellinen asiakirja-aineisto menettelyn 
kaikissa vaiheissa, jotta syytetty voi puolustaa itseään uskottavasti.

Tarkistus 26

Luonnos direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät, 
mitä ovat 1 kohdan mukaisesti 
käännettävät keskeiset asiakirjat. 
Keskeisiin asiakirjoihin, jotka käännetään 
kokonaan tai joiden tärkeät kohdat 
käännetään, kuuluvat ainakin 
pidätysmääräykset tai vastaavat henkilön 
vapaudenmenetystä koskevat päätökset, 
syyte/syytekirjelmä ja mahdollinen 
tuomio, jos tällaisia asiakirjoja on 
olemassa.

2. Ainakin henkilön 
vapaudenmenetyksestä tehtyä päätöstä, 
haaste/syytekirjelmää, olennaisia 
todistusasiakirjoja, mahdollista tuomiota, 
epäillyn asianajajan kirjallisesti antamia 
oikeudellisia neuvoja ja tarvittaessa 
pidättämistä koskevia sääntöjä, 
tiedonhaku- ja valitusmenettelyt mukaan 
lukien, olisi pidettävä tarpeellisina 
kirjallisina materiaaleina, jotka olisi 
käännettävä.

Or. en

Perustelu

Tietyt asiakirjat on yksilöitävä ei-tyhjentävällä luettelolla kuuluviksi puolustamisoikeuden 
kannalta tarpeelliseen kirjalliseen aineistoon.

Tarkistus 27

Luonnos direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Epäilty tai syytetty henkilö tai hänen
oikeusavustajansa voivat esittää 
perustellun pyynnön muiden sellaisten
asiakirjojen kääntämisestä, jotka ovat 
tarpeen, jotta oikeutta puolustukseen 
voidaan käyttää tehokkaasti.

3. Epäilty tai hänen asianajajansa voivat 
esittää perustellun pyynnön muiden 
asiakirjojen kääntämisestä.

Or. en
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Tarkistus 28

Luonnos direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 a. Indeksoitu ja täydelliset viittaukset 
sisältävä käännetty yhteenveto syyttäjän 
todisteista on toimitettava hyvissä ajoin 
ennen oikeudenkäynnin alkamista, jotta 
vastaaja voi asianajajansa kanssa harkita, 
olisiko esitettävä virallinen pyyntö jonkun 
yhteenvedossa mainitun syyttäjän 
todisteen kääntämisestä.

Or. en

Perustelu

Tällä tavalla tehostettaisiin oleellisen aineiston kääntämisoikeuden toteutumista käytännössä.

Tarkistus 29

Luonnos direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
jossain menettelyn vaiheessa on,
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
mahdollista tutkia asia uudelleen, jos 
jonkin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
asiakirjan käännöstä ei ole annettu. 
Tällainen uudelleen tutkinta ei käsitä 
jäsenvaltioille asetettavaa velvoitetta 
säätää erillisestä menettelystä, jossa ainoa 
uudelleen tutkinnan peruste on tällaisen 
ratkaisun riitauttaminen.

4. Jäsenvaltiot varmistavat, että
tapauksessa, jossa päätetään, että 2, 3 ja 
3 a kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei 
käännetä, on olemassa valitusoikeus 
oikeusviranomaiselle sekä mekanismi 
valitusten tekemistä varten.

Or. en

Perustelu

On tarpeen tarkentaa, että saatavan on valitusoikeus, eikä niinkään "mahdollisuus tutkia 
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uudelleen", ja oikeuden toteutumiseksi valitus on voitavat tehdä oikeusviranomaiselle. 
Valituskelpoisista kielteisistä päätöksistä valittamisen soveltamisalaa on laajennettava ja 
tarjottava mekanismi valitusten tekemistä varten.

Tarkistus 30

Luonnos direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

6. Kirjallisen käännöksen sijasta voidaan
tarvittaessa antaa suullinen käännös tai 
suullinen yhteenveto tässä artiklassa
tarkoitetuista asiakirjoista edellyttäen, 
ettei tämä vaikuta menettelyn 
oikeudenmukaisuuteen.

6. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
ottaen huomioon 3 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu valitusmenettely, kirjallisen 
käännöksen sijasta voidaan antaa suullinen 
käännös tai suullinen yhteenveto tässä 
artiklassa tarkoitetusta kirjallisesta 
aineistosta edellyttäen, ettei tämä vaikuta 
menettelyn oikeudenmukaisuuteen ja että 
kyseinen suullinen käännös tai yhteenveto 
annetaan epäillyn asianajajan läsnä 
ollessa ja että siitä tehdään täydellinen ja 
pysyvä tallenne.

Or. en

Perustelu

Suullisten käännösten tai yhteenvetojen olisi oltava poikkeuksia ja niihin olisi sovellettava 
suojatoimenpiteitä kuten valitusoikeutta.

Tarkistus 31

Luonnos direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

7. Henkilö, jolla on tämän artiklan 
mukainen oikeus saada asiakirjat 
käännetyiksi, voi milloin tahansa luopua 
tästä oikeudesta.

7. Epäilty, jolla on tämän artiklan 
mukainen oikeus saada käännös 
kirjallisesta aineistosta, voi milloin 
tahansa luopua tästä oikeudesta, mutta 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että epäilty 
on saanut oikeusapua, että oikeudesta 
luopuminen on yksiselitteinen, että se on 
annettu kirjallisena epäillyn asianajajan 
läsnä ollessa eikä se ole minkään tärkeän 
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yleisen edun vastaista.

Or. en

Perustelu

Epäilty ei saisi voida luopua oikeuksista ilman vahvoja suojatoimenpiteitä.

Tarkistus 32

Luonnos direktiiviksi
5 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, 
että tarjotun tulkkauksen ja toimitettujen 
käännösten laatu on sellainen, että epäilty
tai syytetty henkilö sekä henkilö, joka on
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanon kohteena, voi täysin 
käyttää oikeuksiaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, 
että tarjotun tulkkauksen ja toimitettujen 
käännösten laatu on niin korkea, että 
epäilty sekä henkilö, joka on
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevan pyynnön kohteena, voivat täysin 
käyttää oikeuksiaan.

Or. en

Perustelu

Kielipalvelujen on oltava korkealaatuisia, jotta voidaan varmistaa oikeuksien täysimääräinen 
käyttäminen. 

Tarkistus 33

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuomarit, syyttäjät, asianajajat, poliisit ja 
tuomioistuinhenkilöstö saavat koulutusta, 
joka auttaa heitä arvioimaan epäillyn 
tulkkaus- ja käännöstarpeet ja 
varmistamaan, että epäilty kykenee 
ymmärtämään oikeudenkäynnin kulun 
sekä arvioimaan tulkkauksen ja 
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kääntämisen laadun.

Or. en

Perustelu

Direktiiviin olisi sisällytettävä koulutusta koskeva säännös. Tämä lauseke vastaa johdanto-
osan 12 a kappaletta (uusi). Tarkistuksessa tunnustetaan, että koulutusta voivat antaa myös 
ammatilliset elimet. 

Tarkistus 34

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 b. Tulkkauksen ja kääntämisen korkean 
laadun ja tehokkaan saatavuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että on olemassa 
oikeudellista työtä tekevien kääntäjien ja 
tulkkien koulutusta, pätevöitymistä ja 
tunnustamista koskeva järjestelmä. ja että 
sen avulla pätevöityneistä 
riippumattomista ammattikääntäjistä ja 
-tulkeista luodaan kansallinen rekisteri, 
joka on asianajajien ja toimivaltaisten 
viranomaisten käytettävissä myös toisissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on toteutettava konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, että on saatavana 
ammatillisten kääntäjien ja tulkkien palveluja ja että palvelujen tarjoajia varten on olemassa 
koulutus-, pätevöitymis- ja rekisteröintijärjestelmiä.
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Tarkistus 35

Luonnos direktiiviksi
5 a artikla (uusi) 

Aloitteen teksti Tarkistus

5 a artikla
Määräajat

Menettelyjen määräajoissa on otettava 
huomioon kääntämiseen ja tulkkaukseen 
tarvittava aika.

Or. en

Perustelu

Jos menettelyjen määräajoissa ei oteta huomioon tulkkaus- ja käännöstarpeita, oikeudellisten 
menettelyjen oikeudenmukaisuus joutuu vaaraan.

Tarkistus 36

Luonnos direktiiviksi
5 b artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

5 b artikla
Tallenteet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
poliisi- tai syyttäjäviranomaiset ovat 
kuulustelleet epäiltyä tulkin avustuksella, 
tai kun 3 artiklan 6 kohdan nojalla 
tehdään suullinen käännös tai suullinen 
yhteenveto kirjallisesta materiaalista, tai 
kun oikeuksista luovutaan 3 artiklan 7 
kohdan mukaisesti, kuulustelusta tehdään 
ääni- ja kuvatallenne, joka 
kiistatapauksissa on kaikkien osapuolten 
käytettävissä.

Or. en

Perustelu

Valitusten ja kiistojen yhteydessä on ehdottoman tärkeää, että tulkkauksen tai suullisen 
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käännöksen laatu ja luotettavuus tai oikeuksista luopumisen asianmukaiset perusteet voidaan 
tarkistaa tallenteiden avulla.

Tarkistus 37

Luonnos direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin säännösten 
noudattamiseksi viimeistään 
….päivänä…kuuta…*

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin säännösten 
noudattamiseksi viimeistään 
….päivänä…kuuta…*

____________________
*EUVL: lisätään päivä, joka on 30 
kuukautta direktiivin julkaisemisesta 
virallisessa lehdessä.

____________________
*EUVL: lisätään päivä, joka on kaksi 
vuotta tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tämä on tavallinen aikataulu direktiivien siirtämiselle kansalliseen lainsäädäntöön.

Tarkistus 38

Luonnos direktiiviksi
8 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään 
…päivänä…kuuta…* Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet tämän direktiivin 
noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja 
esitetään tarvittaessa uusia 
säädösehdotuksia.

Komissio toimittaa viimeistään 
…päivänä…kuuta…* Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet tämän direktiivin 
noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja 
esittää tarvittaessa uusia säädösehdotuksia, 
joilla parannetaan direktiivin tarjoamia 
oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien 
suojatoimenpiteitä.

____________________

*EUVL: lisätään päivä, joka on 30 
kuukautta direktiivin julkaisemisesta 

____________________

*EUVL: lisätään päivä, joka on kolme 
vuotta tämän direktiivin voimaantulon 
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virallisessa lehdessä. jälkeen.

Or. en
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PERUSTELUT

Vuonna 2004 komissio antoi ehdotuksen neuvoston direktiiviksi eräistä rikosoikeudellisissa 
menettelyissä EU:n alueella noudatettavista oikeuksista (KOM(2004)0348), joka kattoi 
suhteellisen laajan soveltamisalan. Parlamentti antoi ehdotukselle vahvan tukensa, koska 
parlamentti yhtyi komission kantaan, jonka mukaan jäsenvaltioiden välistä luottamusta 
rikosoikeudellisissa asioissa voitaisiin edistää suuresti sillä, että kaikki jäsenvaltiot 
kunnioittavat henkilöiden oikeuksia esitutkimusten ja oikeudenkäyntimenettelyjen aikana.

Koska jäsenvaltiot eivät pystyneet saavuttamaan yksimielisyyttä neuvostossa sopimuksen 
aikaansaamiseksi, laajakantoisesta ehdotuksesta luovuttiin vuonna 2007. Puheenjohtajavaltio 
Ruotsi otti vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla asian uudelleen käsiteltäväksi ja se sai 
yleiseksi muodokseen "etenemissuunnitelman" (EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1) epäiltyjen tai 
syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa 
menettelyissä. Etenemissuunnitelma oli asteittain etenevä lähestymistapa eikä yksi kattava 
toimenpide. 

Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti neuvoston hyväksymään etenemissuunnitelmaan, 
jonka viisi suunniteltua toimenpidettä ovat samat kuin vuoden 2004 ehdotuksessa: oikeus 
tulkkaukseen ja käännöksiin, oikeus saada tietoa oikeuksista ja haasteista (oikeuksia koskeva 
ilmoitus), oikeus oikeudelliseen neuvontaan ja oikeusapuun, oikeus yhteydenpitoon 
konsuliviranomaisten ja työnantajien, perheen ja ystävien kaltaisten kolmansien osapuolien 
kanssa ja haavoittuvassa asemassa olevien syytettyjen oikeus erityiseen tukeen ja 
suojatoimenpiteisiin. Lisäksi odotetaan vihreää kirjaa tutkintavankeudesta.

Tukholman ohjelmassa Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota esittämään 
etenemissuunnitelmassa hahmoteltuja ehdotuksia, jotta etenemissuunnitelma toteutuisi 
nopeasti, tutkimaan syytettyjen ja epäiltyjen henkilöiden prosessuaalisten 
vähimmäisoikeuksien muita osatekijöitä ja arvioimaan, olisiko käsiteltävä muita asioita, kuten 
syyttömyysolettamaa, jotta yhteistyö alalla etenisi paremmin. 

Ensimmäisenä etenemissuunnitelman toimenpiteenä komissio antoi heinäkuussa 2009 
ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi (KOM(2009)0338), joka koskee yksinomaan oikeutta 
tulkkaukseen ja kääntämiseen rikosoikeudellisissa menettelyissä. Euroopan parlamenttia 
kuultiin ja nykyinen esittelijä laati mietintöluonnoksen (2009/0101 – PR/793491 – PE 
430.359v01-00), joka ei kuitenkaan edennyt, koska Lissabonin sopimus tuli voimaan. 
Valitettavasti on todettava, että demokraattista osallistumista on jälleen kerran väheksytty, ja 
että sen vuoksi Euroopan parlamenttia ei kuultu etenemissuunnitelmasta eikä tulkkaus- ja 
käännösoikeuksia koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta käytännössä.

Käytännön syistä komissio ei kyennyt joulukuussa 2009 tekemään ajoissa ehdotusta tulkkaus-
ja käännösoikeuksia koskevaksi direktiiviksi, joten sen teki jäsenvaltioiden ryhmä (PE-CONS 
1/10). Ehdotuksen sisällössä heijastuu 27 hallituksen lokakuussa 2009 silloisten 
yksimielisyysvaatimusten mukaisesti tekemä sopimus puitepäätöksestä.
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Esittelijän kanta

EU:n oikeudellisen yhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön kehittäminen ei ole 
tasapainoista, koska syytteeseen asettamista ja oikeudenkäytön valvontaa pidetään 
puolustuksen oikeuksia tärkeämpänä, ja koska sen estämistä, että henkilö joutuu sellaisen 
oikeusjärjestelmän käsittelyyn, jota hän saattaa ymmärtää vain vajavaisesti, koskevia tiukkoja 
menettelyllisiä takeita ei ole olemassa. Tämä puute on korjattava.

Uusi sysäys prosessuaalisille oikeuksille on tervetullut. Asteittainen lähestymistapa on vain 
toiseksi paras ja parempi kuin toimimattomuus mutta on tärkeää, että liikevoimaa pidetään 
yllä. Etenemissuunnitelma on saatettava päätökseen. Sen lisäksi on lähitulevaisuudessa 
pantava täytäntöön myös luottamusta lisääviä ja oikeuksia tehostavia toimia. Kiireellisenä 
painopisteenä on myös syytettyjen toisen valtion kansalaisten oikeus syrjimättömään 
kohteluun vapauttamisessa takuusummaa vastaan. Kaikki etenemissuunnitelman ehdotukset 
olisi esitettävä mahdollisimman nopeasti, koska oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät oikeudet 
ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi oikeus tehokkaaseen kääntämiseen ja 
tulkkaukseen voidaan tehdä tyhjäksi sillä, että oikeuksista ei anneta riittäviä tietoja ja sillä, 
että nopeaa ja maksutonta oikeusapua ei ole saatavana. Kaikki ylimääräiset kustannukset, 
jotka tämä direktiivi aiheuttaa jäsenvaltioille, ovat välttämättömiä kustannuksia, jotka 
takaavat oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja joilla vältetään tuomiovirheitä. Vastapainoksi 
direktiivi vähentää kustannuksia, jotka aiheutuvat valituksista ja viivästymisistä. Tämän 
direktiivin rinnalla mahdollisesti hyväksyttäviin päätöslauselmiin parhaista käytänteistä olisi 
sisällytettävä voimakkaita käytännön toimenpiteitä, joilla tehostetaan direktiivissä säädettyjen 
oikeuksien täytäntöönpanoa. 

Ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen normien noudattamisen on 
toimittava keskinäisen luottamuksen ja vastavuoroisen tunnustamisen perustana EU:ssa, 
koska yleissopimus edustaa vähimmäisnormeja, joita EU:n ei tule alittaa. Tämän direktiivin 
mukaiset oikeudet perustuvat näin ollen mainitun yleissopimuksen 5 artiklaan (oikeus 
vapauteen ja turvallisuuteen) ja 6 artiklaan (oikeuspuolueettomaan oikeudenkäyntiin). Vaikka 
on tilanteita, joihin voidaan soveltaa 5 artiklaa mutta ei tätä EU:n toimenpidettä, kuten 
mielenterveyspotilaiden sulkeminen laitoksiin, on asianmukaista lainata kyseistä artiklaa. 
Yleissopimuksen 5 artiklan mukaan keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan paitsi "lain 
määräämässä järjestyksessä", ja sen vuoksi 5 artiklan soveltamisala ulottuu laajemmalle kuin 
siihen, mitä oikeudessa tapahtuu. Se heijastuu tämän direktiivin soveltamisessa 
oikeudenkäyntiä edeltävään kuulusteluun.

Koska EU tähtää yhteiset säännökset ja tehokkaan yhteistyön sisältävän yhteisen oikeusalueen 
perustamiseen, direktiivissä ja sitä seuraavissa toimissa on noudatettava Euroopan 
ihmisoikeussopimusta. Niiden on myös perustuttava ihmisoikeussopimukseen noudattaen 
samalla EU:n perusoikeuskirjaa niin, että EU:n normit epäiltyjen henkilöiden ja syytettyjen 
suojelussa voidaan nostaa korkeammalle tasolle. 

Tämä mietintö muuttaa jäsenvaltioiden ehdotusta muun muassa seuraavasti: 

– viittaus Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen,
– oikeudet tulevat voimaan paitsi kuulustelun ja pidättämisen yhteydessä myös silloin kun 

tiedostetaan epäilyksenalaisuus, vaikka viranomaiset eivät olisi ilmoittaneet asiasta 
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epäillylle,
– oikeudet ulotetaan koskemaan rikosoikeudellisen menettelyn kaikkia vaiheita, mukaan 

luettuna tuomitseminen, valittaminen ja pidättäminen, menettelyn päättymiseen saakka,
– määritetään, että epäillyn oikeudet on ilmoitettava epäillylle kirjallisesti,
– kielellisten taitojen puuttumista kompensoiva tuki laajennetaan koskemaan kaikkia niitä, 

jotka kärsivät ruumiillisesta tai henkisestä vammasta,
– epäillyn ja asianajajan välisen viestinnän tulkkaus ja oikeudellisten neuvojen 

kääntäminen,
– käännettävä kirjallinen materiaali sisältää kaikki tapausta koskevat olennaiset asiakirjat, 
– valitusoikeus oikeusviranomaiselle ja valitusmekanismin luominen,
– lisätään säännöksiä tulkkien ja kääntäjien koulutuksesta, pätevyydestä ja rekisteröinnistä, 
– lisätään muita suojatoimenpiteitä, jotka koskevat tallennusta, riittävää aikaa ja välineitä ja 

sitä, että oikeuskäsittelyjen määräajoissa on otettava huomioon tulkkauksen ja 
kääntämisen tarpeet.


