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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiedonsaantioikeudesta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä
(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0392),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 82 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0189/2010),

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

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin puhemiehelle 
toimittamat perustellut lausunnot siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 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. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

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

                                               
1

2
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta 
menettelyissä, jotka hallintoviranomaiset 
toteuttavat joko kansallisen tai EU:n 
kilpailulainsäädännön rikkomisen 
yhteydessä, paitsi jos asia annetaan 
rikosoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin pitäisi kattaa kaikki henkilökohtaista vapautta rajoittavat tapaukset riippumatta 
siitä, miten jäsenvaltiot luokittelevat menettelyt. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Direktiivissä säädetään säännöistä, jotka 
koskevat epäiltyjen ja syytettyjen oikeutta 
saada tietoja oikeuksistaan ja heitä vastaan
rikosoikeudellisissa menettelyissä
nostetusta syytteestä.

Direktiivissä säädetään säännöistä, jotka 
koskevat epäiltyjen ja syytettyjen oikeutta 
saada tietoja oikeuksistaan ja heitä vastaan 
nostetusta syytteestä.

Or. en

Perustelu

Englanninkielinen termi "accusation" vaikuttaa paremmalta ja joustavammalta 
sanamuodolta, kun otetaan huomioon säännöstön siirtäminen jäsenvaltioiden kansalliseen 
lainsäädäntöön. 
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilölle, jota epäillään tai syytetään 
rikoksesta, annetaan viipymättä tietoja 
hänen prosessuaalisista oikeuksistaan
selkeällä ja helposti ymmärrettävällä 
kielellä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilölle, jota epäillään tai syytetään 
rikoksesta, annetaan välittömästi 
kirjallisessa muodossa tietoja hänen 
prosessuaalisista oikeuksistaan.

Or. en

Perustelu

Epäillylle/syytetylle on annettava oikeus saada tietoja oikeuksistaan mahdollisimman pian.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on sisällettävä vähintään seuraavia 
oikeuksia koskevat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on sisällettävä vähintään seuraavia 
oikeuksia koskevat tiedot:

– oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin
– oikeus asianajajaan, tarvittaessa 
maksutta

– oikeus asianajajaan

– ilmaisen asianajajan saantia koskevat 
ehdot

– oikeus saada tietoja syytteestä ja 
tarvittaessa oikeus tutustua asiakirja-
aineistoon

– oikeus saada syytettä koskevat tiedot

– oikeus tutustua asiaan liittyvään 
todistusaineistoon 
– oikeus vaieta.

– oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin
– oikeus asian käsittelyyn oikeudessa 
viipymättä, jos epäilty tai syytetty 
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pidätetään.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu rakenne vaikuttaa loogisemmalta. Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin on 
mainittava ensin, koska se on jo yhdenmukaistettu EU:n tasolla.

Ehdotettu rakenne vaikuttaa loogisemmalta.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Ilmoitus oikeuksista

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut tiedot on 
annettava kirjallisesti oikeuksia koskevan 
ilmoituksen muodossa.
2. Ilmoitus oikeuksista laaditaan käyttäen 
selkeää kieltä, ja sen pitää sisältää 
ainakin tämän direktiivin liitteessä I 
mainitut osat.
3. Tämän direktiivin mukaisesti 
annettavat tiedot on esitettävä kielellä, 
jota epäilty tai syytetty henkilö ymmärtää. 
Jos kyseessä on alaikäinen tai henkilö, 
jolla on jokin henkinen vamma, syytettä 
koskevat tiedot on annettava tavalla, jossa 
otetaan huomioon hänen ikänsä, 
kypsyysasteensa sekä hänen älylliset ja 
emotionaaliset valmiutensa.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos epäilty tai syytetty ei puhu tai ymmärrä 
menettelyissä käytettävää kieltä, hän saa 
oikeuksia koskevan ilmoituksen kielellä, 
jota hän ymmärtää. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että on olemassa järjestely 
tiedon antamiseksi näkövammaiselle, 
sokealle tai lukutaidottomalle epäillylle tai 
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syytetylle.
5. Jos oikeuksia koskevaa ilmoitusta ei 
poikkeuksellisesti ole saatavilla 
asianmukaisella kielellä, epäillylle tai 
syytetylle on annettava tieto hänen 
oikeuksistaan suullisesti kielellä, jota hän 
ymmärtää. Oikeuksia koskeva ilmoitus on 
sen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä 
annettava epäillylle kielellä, jota hän 
ymmärtää.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu rakenne vaikuttaa loogisemmalta. Viittaus terveyteen tai henkiseen vammaan on 
lisätty myös tällaisten tapausten ottamiseksi huomioon. Liitteen sisällön on oltava sitovaa, ja 
sen on vastattava tämän direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Oikeus saada tietoja syytteestä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
epäillylle tai syytetylle annetaan riittävät 
tiedot syytteestä, jotta voidaan taata 
rikosoikeudellisten menettelyjen 
oikeudenmukaisuus ja käytännössä 
henkilön oikeus puolustukseen.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rikoksesta syytetylle henkilölle annetaan 
riittävät tiedot syytteeseenasettamisen 
luonteesta ja syystä heti, kun henkilö on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
oikeutettu toteuttamaan ensimmäiset 
puolustukseensa liittyvät toimet.
3. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
pidätetylle henkilölle annetaan heti 
vapauden menettämisen jälkeen tiedot 
pidätyksen syistä sekä tiedot rikoksesta, 
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johon hänen epäillään syyllistyneen, 
tämän direktiivin 4 artiklan mukaisesti.
Ilmoitettavien tietojen on sisällettävä 
ainakin:
(a) kuvaus olosuhteista, joissa rikoksen 
väitetään tapahtuneen, mukaan luettuina 
ajankohta, paikka ja epäillyn tai syytetyn 
rikokseen osallistumisen luonne, ja
(b) rikoksen luonne ja oikeudellinen 
luokittelu.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu rakenne vaikuttaa loogisemmalta. Englanninkielinen termi "accusation" vaikuttaa 
paremmalta ja joustavammalta sanamuodolta, kun otetaan huomioon säännöstön siirtäminen 
jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön.  Oikeuden tietojen saamiseen syytteestä pitäisi 
toteutua hetkenä, jolloin epäillyllä/syytetyllä henkilöllä on kansallisen lainsäädännön mukaan 
oikeus ryhtyä puolustustoimiin tai jolloin henkilö menettää vapautensa.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus saada kirjallisesti tietoa oikeuksista
pidätyksen yhteydessä

Oikeus saada kirjallisesti tietoa oikeuksista
vapauden menettämisen yhteydessä

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on laajempi. 

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset 1. Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
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viranomaiset rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhteydessä pidättävät 
henkilön, hänelle on viipymättä annettava 
asianmukaiset tiedot hänen oikeuksistaan 
kirjallisesti (oikeuksia koskeva ilmoitus).
Hänelle on annettava mahdollisuus tutustua 
oikeuksia koskevaan ilmoitukseen ja hänen 
on sallittava pitää se hallussaan koko sen 
ajan, kun hän ei ole vapaana.

viranomaiset rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhteydessä riistävät 
henkilöltä vapauden, hänelle on
välittömästi annettava asianmukaiset tiedot 
hänen oikeuksistaan kirjallisesti (oikeuksia 
koskeva ilmoitus). Hänelle on annettava 
mahdollisuus tutustua oikeuksia koskevaan 
ilmoitukseen ja hänen on sallittava pitää se 
hallussaan koko vapaudenmenetysajan.
Tätä säännöstä sovelletaan kaikkiin 
tapauksiin, joissa julkiset viranomaiset 
epäävät henkilön vapauden.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä on sovellettava kaikenlaiseen vapaudenriistoon riippumatta siitä, miten menettely 
luokitellaan kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeuksia koskeva ilmoitus on 
laadittava selkeällä kielellä ja sen tulee 
sisältää 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
oikeudet. Direktiivin liitteessä I on 
suuntaa antava oikeuksia koskevan 
ilmoituksen malli.

2. Kun henkilö on menettänyt vapautensa, 
oikeuksia koskevan ilmoituksen pitää 
sisältää vähintään tämän direktiivin 
liitteessä I mainitut seikat ja lisäksi 
2 a kohdassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Perustelu

Liitteen on oltava sitova. Muut säännökset on siirretty horisontaaliseen säännökseen.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 3 kohdan mukaisesti annettavien 
tietojen lisäksi vapautensa menettäneelle 
henkilölle on annettava seuraavat tiedot:
(a) kuinka moneksi tunniksi/päiväksi 
henkilöltä voidaan riistää vapaus ennen 
asian saattamista oikeusviranomaisen 
käsittelyyn 
(b) miten henkilö voi vastustaa pidätystä ja 
miten hän voi saada pidätyksensä 
tarkastelluksi uudelleen
(c) kussakin tapauksessa sovellettava 
tutkintavankeuden enimmäiskesto.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu rakenne vaikuttaa loogisemmalta.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vapautensa menettäneelle henkilölle on 
annettava mahdollisuus tutustua oikeuksia 
koskevaan ilmoitukseen ja hänen on 
sallittava pitää se hallussaan koko 
vapaudenmenetysajan.

Or. en

Perustelu

Epäillyllä/syytetyllä henkilöllä on oltava oikeus pitää itsellään kopio oikeuksia koskevasta 
ilmoituksesta, jotta hän voi rauhassa pohtia oikeuksiaan ja suunnitella 
puolustusstrategiaansa pitäen mielessään lain suomat mahdollisuudet.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos epäilty tai syytetty ei puhu tai ymmärrä 
menettelyissä käytettävää kieltä, hän saa 
oikeuksia koskevan ilmoituksen kielellä, 
jota hän ymmärtää. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että on olemassa järjestely 
tiedon antamiseksi näkövammaiselle tai 
lukutaidottomalle epäillylle tai syytetylle. 
Kun epäilty tai syytetty on alaikäinen, 
oikeuksia koskevaan ilmoitukseen 
sisältyvät tiedot on annettava myös 
suullisesti tavalla, jossa otetaan huomioon 
hänen ikänsä, kypsyysasteensa ja älylliset 
ja emotionaaliset valmiutensa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu rakenne vaikuttaa loogisemmalta. Nämä säännökset on siirretty horisontaaliseen 
säännökseen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos oikeuksia koskevaa ilmoitusta ei ole 
saatavilla asianmukaisella kielellä, 
epäillylle tai syytetylle on annettava tieto 
hänen oikeuksistaan suullisesti kielellä, 
jota hän ymmärtää.
Oikeuksia koskeva ilmoitus on sen jälkeen 
ilman aiheetonta viivytystä annettava 
epäillylle kielellä, jota hän ymmärtää.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ehdotettu rakenne vaikuttaa loogisemmalta. Nämä säännökset on siirretty horisontaaliseen 
säännökseen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanoa koskevien menettelyjen 
kohteena olevalle henkilölle toimitetaan 
asianmukainen oikeuksia koskeva ilmoitus, 
jossa vahvistetaan hänelle puitepäätöksen 
2002/584/YOS mukaisesti kuuluvat 
oikeudet. Direktiivin liitteessä II on 
suuntaa antava oikeuksia koskevan 
ilmoituksen malli.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanoa koskevien menettelyjen 
kohteena olevalle henkilölle toimitetaan 
asianmukainen oikeuksia koskeva ilmoitus, 
jossa vahvistetaan hänelle puitepäätöksen 
2002/584/YOS mukaisesti kuuluvat 
oikeudet. Ilmoitus oikeuksista laaditaan 
käyttäen selkeää kieltä, ja sen tulee 
sisältää ainakin tämän direktiivin 
liitteessä II mainitut osat.

Or. en

Perustelu

Liitteen sisällön on oltava sitovaa, ja sen on vastattava tämän direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon oikeus tutustua asiaan liittyvään 
todistusaineistoon

Or. en

Perustelu

Viittaus "todistusaineistoon" vaikuttaa selvemmältä kuin "asiakirja-aineisto".
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos epäilty tai syytetty pidätetään jossain 
rikosoikeudellisten menettelyjen vaiheessa, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että hän 
tai hänen asianajajansa saa 
mahdollisuuden tutustua niihin asiakirja-
aineiston asiakirjoihin, jotka ovat 
oleellisia pidätyksen tai tutkintavankeuden 
laillisuuden määrittelemiseksi.

1. Jos epäilty tai syytetty pidätetään jossain 
rikosoikeudellisten menettelyjen vaiheessa, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki toimivaltaisten viranomaisten 
hallussa oleva kyseiseen tapaukseen 
liittyvä todistusaineisto, jolla on 
merkitystä pidätyksen tai 
tutkintavankeuden laillisuuden 
määrittelemiseksi, luovutetaan pidätetylle 
henkilölle tai hänen asianajajalleen.

Or. en

Perustelu

Viittaus "todistusaineistoon" vaikuttaa selvemmältä kuin "asiakirja-aineisto". Syytetyn pitäisi 
voida tutustua kaikkeen asiaan liittyvään todistusaineistoon.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
syytetylle tai hänen asianajajalleen 
annetaan mahdollisuus tutustua asiakirja-
aineistoon sitten kun rikostutkinta on 
päätetty. Toimivaltainen 
oikeusviranomainen voi evätä 
mahdollisuuden tutustua tiettyihin 
asiakirja-aineistoon sisältyviin 
asiakirjoihin, jos kyseisiin asiakirjoihin 
tutustuminen voi vaarantaa toisen 
henkilön hengen tai sen jäsenvaltion 
sisäisen turvallisuuden, jossa menettelyt 
toteutetaan. Oikeudenmukaisuuden niin 
vaatiessa syytetty tai hänen asianajajansa
voivat pyytää luetteloa aineistoon 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
epäilty tai syytetty henkilö tai hänen
asianajajansa saa aina täyden oikeuden
tutustua toimivaltaisten viranomaisten 
hallussa olevaan asiaa koskevaan 
todistusaineistoon ainakin rikostutkinnan 
päätyttyä. Epäilty tai syytetty tai hänen 
asianajajansa voivat pyytää luettelon 
toimivaltaisten viranomaisten hallussa 
olevasta todistusaineistosta.
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sisältyvistä asiakirjoista.

Or. en

Perustelu

Viittaus "todistusaineistoon" vaikuttaa selvemmältä kuin "asiakirja-aineisto". Syytetyn pitäisi 
poikkeuksetta voida tutustua kaikkeen asiaan liittyvään todistusaineistoon.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asiakirjoihin tutustumiseen on 
annettava mahdollisuus hyvissä ajoin, jotta 
epäilty tai syytetty voi valmistella 
puolustustaan tai riitauttaa ennen 
oikeudenkäyntiä tehdyt päätökset.
Asiakirja-aineistoon tutustumisen on oltava 
maksutonta.

3. Toimivaltaisten viranomaisten hallussa 
olevaan asiaan liittyvään 
todistusaineistoon tutustumiseen on 
annettava mahdollisuus hyvissä ajoin, jotta 
epäilty tai syytetty voi valmistella 
puolustustaan tai riitauttaa ennen 
oikeudenkäyntiä tehdyt päätökset.
Asiakirja-aineistoon tutustumisen on oltava 
maksutonta.

Or. en

Perustelu

Sama kuin aiemmissa tarkistuksissa.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun epäillylle tai syytetylle henkilölle 
annetaan tietoja tämän direktiivin 
mukaisesti, asia kirjataan käyttäen 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaista tallennusmenettelyä.

Or. en
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Perustelu

Se, että epäilty/syytetty on saanut tietoja oikeuksistaan, on kirjattava.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
olemassa menettely sen varmistamiseksi, 
että epäilty tai syytetty on saanut kaikki 
hänelle oleelliset tiedot 3–7 artiklan
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
olemassa menettely sen varmistamiseksi, 
että epäilty tai syytetty on saanut kaikki 
hänelle oleelliset tiedot tämän direktiivin
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen on katettava koko direktiivi.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
epäillyllä tai syytetyllä henkilöllä on 
oikeus riitauttaa kansallisen 
lainsäädännön mukaisia menettelyjä 
noudattaen toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollinen laiminlyönti tai 
kieltäytyminen, joka liittyy tämän 
direktiivin edellyttämien tietojen 
toimittamiseen.

Or. en

Perustelu

Säännös vaikuttaa selkeämmältä kuin komission ehdotuksen 8 artiklan 2 kohta.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
epäillyllä tai syytetyllä on käytössään 
tehokkaat oikeussuojakeinot siinä 
tapauksessa, että hän ei saa kyseistä 
tietoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sama kuin aiemman tarkistuksen kohdalla.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tuomioistuinkäsittelyssä ei voida 
käyttää todisteita, jotka on kerätty rikkoen 
tämän direktiivin mukaisia oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Jos epäillyn/syytetyn henkilön oikeuksia rikotaan, kerättyjä todisteita ei pitäisi hyväksyä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi 
Liite I

Komission teksti

Epäillyille ja syytetyille pidätyksen yhteydessä annettavan oikeuksia koskevan ilmoituksen 
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suuntaa antava malli1:

Jos poliisi on pidättänyt teidät, teillä on seuraavat oikeudet:
A. oikeus saada tieto siitä, mistä rikoksesta teitä epäillään
B. oikeus saada asianajaja
C. oikeus tulkin käyttöön ja asiakirjojen käännöksiin, jos ette ymmärrä kieltä
D. oikeus saada tietää, kuinka kauan voitte joutua olemaan pidätettynä
Teillä on oikeus pitää hallussanne tämä oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksenne ajan.
A. Epäilyä koskevat tiedot
–  Teillä on oikeus saada tietää heti vapaudenmenetyksen jälkeen, miksi teitä 

epäillään rikoksesta, myös siinä tapauksessa, että poliisi ei kuulustele teitä.
– Voitte itse tai asianajajanne voi pyytää saada tutustua pidätykseenne liittyvän 

asiakirja-aineiston osaan tai saada sen sisällöstä yksityiskohtaisia tietoja. 
B. Asianajajan apu
– Teillä on oikeus puhua asianajajan kanssa ennen kuin poliisi aloittaa kuulustelun.
– Jos pyydätte saada puhua asianajajan kanssa, se ei saa teitä näyttämään syylliseltä.
– Poliisin on autettava teitä saamaan asianajaja.

– Asianajaja on riippumaton poliisista eikä paljasta antamianne tietoja ilman teidän 
suostumustanne.

– Teillä on oikeus puhua asianajajan kanssa kahden kesken poliisiasemalla ja/tai 
puhelimessa.

– Jos ette voi maksaa asianajajan palkkiota, poliisin on annettava teille tiedot siitä, 
kuinka voitte saada maksutonta tai osittain maksutonta oikeusapua.

C. Tulkin apu
– Jos ette puhu tai ymmärrä kieltä, teille hankitaan tulkki. Tulkki on riippumaton 

poliisista eikä paljasta antamianne tietoja ilman teidän suostumustanne.
– Voitte myös pyytää tulkkia auttamaan teitä asianajajan kanssa puhuessanne.
– Tulkin apu on maksutonta.
– Teillä on oikeus saada käännös kaikista oikeuden päätöksistä, joilla teidät 

pidätetään tai pidetään säilössä. Voitte myös pyytää saada käännöksen muista 
olennaisista tutkinta-asiakirjoista.

D. Kuinka kauan vapaudenmenetys voi kestää?
– Jos teitä ei vapauteta, asianne on otettava tuomioistuimen käsittelyyn * 2tunnin 

kuluttua siitä, kun menetitte vapautenne.
– Tuomioistuimen on sen jälkeen kuultava teitä ja se voi päättää, pidetäänkö teidät 

säilössä vai vapautetaan. Teillä on oikeus saada käännös oikeuden päätöksestä, jos 
siinä päätetään, että pidätystä jatketaan.

– Teillä on oikeus pyytää vapautusta milloin tahansa. Asianajajanne voi neuvoa teitä 
kuinka edetä asiassa.

                                               
1 Lisätään tiedot jäsenvaltioissa sovellettavista muista prosessuaalisista oikeuksista.
2 (…)
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Tarkistus

Epäillyille ja syytetyille annettavan oikeuksia koskevan ilmoituksen malli:
Epäiltynä ja pidätettynä teillä on seuraavat oikeudet:
A. oikeus tulkin käyttöön ja asiakirjojen käännöksiin, jos ette ymmärrä kieltä
B. oikeus asianajajaan 
C. oikeus saada tietoja maksuttoman asianajajan saamiseen liittyvistä ehdoista
D. oikeus saada syytettä koskevat tiedot
E. oikeus tutustua asiaan liittyvään todistusaineistoon 
E. oikeus vaieta.
Vapauden epäämisen yhteydessä pidätetyllä henkilöllä on lisäksi seuraavat oikeudet:
A. oikeus saada tietoa siitä, kuinka moneksi tunniksi/päiväksi henkilöltä voidaan evätä 
vapaus ennen asian saattamista oikeusviranomaisen käsittelyyn 
B.  oikeus saada tietoa siitä, miten pidätystä voidaan vastustaa ja miten pidätyksen voi 
saada tarkastelluksi uudelleen
C. oikeus saada tietoa asianomaiseen tapaukseen liittyvän tutkintavankeuden 
enimmäiskestosta
Teillä on oikeus pitää tämä oikeuksia koskeva ilmoitus itsellänne koko 
vapaudenmenetysajan.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla pidätetyille henkilöille annettavan oikeuksia 
koskevan ilmoituksen suuntaa antava malli1:
Jos poliisi on pidättänyt teidät eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla, teillä on 
seuraavat oikeudet:
A. oikeus tietää, miksi teidät on pidätetty
B. oikeus saada asianajaja
C. oikeus tulkin käyttöön ja asiakirjojen käännöksiin, jos ette ymmärrä kieltä
D. oikeus saada tietoa oikeudesta suostua luovuttamiseen
E. oikeus tulla kuulluksi, jos kieltäydytte luovuttamisesta
F. oikeus tulla vapautetuksi heti kun määräaika on päättynyt
Teillä on oikeus pitää hallussanne tämä oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksenne ajan.
A. Oikeus tietää, miksi teidät on pidätetty
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– Teillä on oikeus saada tietää, miksi toinen maa etsii teitä.
B. Asianajajan apu
– Teillä on oikeus tavata asianajaja. Poliisin on autettava teitä saamaan asianajaja.
– Asianajaja on riippumaton poliisista eikä paljasta antamianne tietoja ilman teidän 

suostumustanne.
– Teillä on oikeus puhua asianajajan kanssa kahden kesken poliisiasemalla ja/tai 

puhelimessa.
– Jos ette pysty maksamaan asianajajan palkkiota, poliisin on annettava teille tiedot 

siitä, kuinka voitte saada maksutonta oikeusapua.
C. Tulkin apu
– Jos ette puhu tai ymmärrä kieltä, teille hankitaan tulkki. Tulkki on riippumaton 

poliisista eikä paljasta antamianne tietoja ilman teidän suostumustanne.
– Voitte myös pyytää tulkkia auttamaan teitä asianajajan kanssa puhuessanne.
– Tulkin apu on maksutonta.
– Teillä on oikeus saada käännös kaikista oikeuden päätöksistä, joilla teidät 

pidätetään tai pidetään säilössä. Voitte myös pyytää saada käännöksen muista 
olennaisista tutkinta-asiakirjoista.

D. Teillä on oikeus suostua luovuttamiseen 
– Teillä on oikeus suostua eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla tapahtuvaan 

luovuttamiseen. Tämä nopeuttaa menettelyä.
– Jos suostutte luovuttamiseen, päätöstä voi olla vaikeaa peruuttaa myöhemmin. 

Teidän pitäisi puhua asianajajan kanssa ennen kuin päätätte, suostutteko 
luovuttamiseen vai ette. 

E. Oikeus kuulemiseen 
– Jos kieltäydytte luovuttamisesta siihen jäsenvaltioon, joka etsii teitä, teillä on oikeus 

selittää tuomioistuimelle kieltäytymisenne syyt.
F. Oikeus tulla vapautetuksi heti kun määräaika on päättynyt
– Pääsääntönä on, että pidätetty on luovutettava kymmenen päivän kuluessa siitä kun 

tuomioistuin on tehnyt lopullisen päätöksen luovuttamisesta. Jos teitä ei ole 
luovutettu kymmenen päivän kuluessa, viranomaisten on yleensä vapautettava 
teidät. Kyseiseen sääntöön on kuitenkin olemassa poikkeuksia, joista teidän on 
keskusteltava asianajajanne kanssa.

______________
1 Lisätään tiedot jäsenvaltioissa sovellettavista muista prosessuaalisista oikeuksista.

Tarkistus

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla pidätetyille henkilöille annettavan oikeuksia 
koskevan ilmoituksen malli:
Jos poliisi on pidättänyt teidät, teillä on seuraavat oikeudet:
A. oikeus tulkin käyttöön ja asiakirjojen käännöksiin, jos ette ymmärrä kieltä
B. oikeus asianajajaan
C. oikeus saada tietoja maksuttoman asianajajan saamiseen liittyvistä ehdoista
D. oikeus saada syytettä koskevat tiedot



PE452.900v02-00 22/26 PR\852634FI.doc

FI

E. oikeus tutustua asiaan liittyvään todistusaineistoon 
F. oikeus vaieta
G. oikeus saada tietoa siitä, kuinka moneksi tunniksi/päiväksi henkilöltä voidaan evätä 
vapaus ennen asian saattamista tuomioistuimen käsittelyyn
H. oikeus saada tietoa siitä, kuinka eurooppalaista pidätysmääräystä voidaan vastustaa
I. oikeus saada tietoa pidätyksen enimmäispituudesta luovutuksen yhteydessä
Teillä on oikeus pitää tämä oikeuksia koskeva ilmoitus itsellänne koko 
vapaudenmenetysajan.

Or. en
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PERUSTELUT

Yhteisten vähimmäisvaatimusten takaaminen rikosoikeudellisissa menettelyissä edistäisi 
EU:n kansalaisten perusoikeuksien toteutumista ja auttaisi voittamaan vaikeudet, joita 
oikeusviranomaisten välisen luottamuksen puutteen vuoksi esiintyy vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanossa rikosasioissa.

Sen jälkeen, kun epäonnistuttiin menettelyyn liittyviä oikeuksia rikosasioissa koskevan 
horisontaalisen välineen hyväksymisessä (komission vuonna 2004 esittämä ehdotus 
puitepäätökseksi), neuvosto valitsi vaiheittaisen menettelyn, ja se hyväksyi 30. marraskuuta 
2009 prosessuaalisia oikeuksia koskevan etenemissuunnitelman ja kehotti komissiota 
esittämään joukon etenemissuunnitelmassa lueteltuja toimia vastaavia lainsäädäntöehdotuksia.
Tiedonsaantioikeutta rikosasioissa koskeva direktiiviehdotus, jonka komissio esitti 
heinäkuussa 2010, on toinen askel prosessuaalisia oikeuksia koskevan etenemissuunnitelman 
toimenpideluettelossa. Sen avulla pyritään asettamaan yhteiset vähimmäisvaatimukset 
oikeudelle tiedonsaantiin rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionissa.
Ensimmäinen vaihe on oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 8. lokakuuta 2010 annettu 
direktiivi.

Esitetyn ehdotuksen valossa direktiiviä olisi sovellettava siitä lähtien, kun jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet henkilölle joko virallisella ilmoituksella tai muulla 
tavoin tiedon siitä, että häntä epäillään tai syytetään rikoksesta, ja siihen asti, kun menettelyt 
on saatettu päätökseen (mukaan luettuna muutoksenhaku). Eurooppalaiseen 
pidätysmääräykseen sovellettavien menettelyjen pitäisi myös kuulua soveltamisalaan, kun 
taas ehdotuksen johdanto-osan 15 kappaleen mukaan direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta 
menettelyissä, joita hallintoviranomaiset toteuttavat joko kansallisen tai EU:n 
kilpailulainsäädännön rikkomisen yhteydessä, paitsi jos asia annetaan rikosasioissa 
toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi..

Ehdotuksen päätarkoituksena on sen vahvistaminen, että epäillyillä ja syytetyillä henkilöillä 
on oikeus saada oikeuksiaan koskevaa tietoa. Tällaiset tiedot on annettava kielellisesti 
yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa joko suullisesti tai kirjallisesti ja kielellä, jota 
epäilty tai syytetty ymmärtää.  Ehdotuksessa on erityisiä säännöksiä, jotka koskevat lapsia, 
näkövammaisia, sokeita sekä lukutaidottomia. Tietojen pitäisi sisältyä niin kutsuttuun 
oikeuksia koskevaan ilmoitukseen.

Ehdotuksen mukaan erityisiä tietoja on annettava silloin, kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset riistävät henkilöltä vapauden rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä tai kun 
henkilön epäillään syyllistyneen rikokseen (esim. poliisi pidättää heidät ja tuomari määrää 
heidät tutkintavankeuteen). Vain tällöin jäsenvaltioiden olisi annettava prosessuaalisiin 
oikeuksiin liittyviä tietoja kirjallisesti.

Yhdessä prosessuaalisia oikeuksia koskevien tietojen saannin yleisen oikeuden kanssa 
ehdotuksella pyritään määrittelemään edelleen kaksi erityistä oikeutta: oikeus tietojen saantiin 
syytteestä ja oikeus saada tutustua käsiteltävää asiaa koskeviin asiakirjoihin. Viimeksi 
mainittu oikeus on kuitenkin rajoitettu, koska ehdotuksen mukaan oikeus tutustua tiettyihin 
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asiaa koskeviin asiakirjoihin voidaan evätä, jos se voi johtaa jonkin toisen henkilön hengen 
vakavaan vaarantumiseen tai voi vahingoittaa vakavasti sellaisen jäsenvaltion sisäistä 
turvallisuutta, jossa menettely tapahtuu.

Jotta voidaan taata, että oikeus tietojen saantiin todella toteutuu käytännössä, ehdotuksen 
mukaan on käytettävä menettelyä sen arvioimiseksi, onko epäilty tai syytetty henkilö saanut 
tiedot, ja käytettävissä on oltavat tehokkaat keinot tilanteen muuttamiseksi, jos henkilö ei ole 
saanut tietoja.

Ehdotukseen sisältyy muita säännöksiä, jotka koskevat koulutusta taannehtivuuskieltoa.

Ehdotukseen sisältyy kaksi liitettä: liitteessä I on suuntaa antava malli oikeuksia koskevasta 
ilmoituksesta, joka annetaan epäillylle tai syytetylle henkilölle pidätyksen jälkeen, kun taas 
liitteessä II on suuntaa antava malli oikeuksia koskevasta ilmoituksesta, joka annetaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla pidätetylle henkilölle.

Koska mallit ovat vain suuntaa antavia, jäsenvaltiot voisivat vapaasti olla käyttämättä niitä.
On todettava, että kummassakin liitteessä on tarkennuksia, jotka menevät huomattavasti 
ehdotusta pidemmälle.
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ESITTELIJÄN KANTA

EU:n kansalaisilla on oikeus matkustaa, opiskella ja tehdä työtä Euroopan unionin alueella. 
Näitä oikeuksia kuitenkin rajoittavat jäsenvaltioiden 27 erilaista oikeusjärjestelmää. Siksi EU 
pyrkii saamaan aikaan yhden oikeusalueen, jolla noudatetaan yhteisiä sääntöjä ja tehdään 
tiivistä yhteistyötä. Samalla, kun oikeusalan tämänhetkinen lainsäädäntökehys keskittyy 
etupäässä jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten yhteistyön lisäämiseen, tämä direktiivi 
keskittyy EU:n kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa heidän ollessaan osallisina 
rikosoikeudellisissa menettelyissä. Jos näin käy henkilön kotijäsenvaltiossa tai jossakin 
toisessa EU:n jäsenvaltioissa, on taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Tämä edellyttää perustavien 
prosessuaalisten oikeuksien noudattamista, eli henkilöllä on oikeus käyttää asianajajaa tai 
saada tarvittaessa tulkkaus- ja käännöspalveluita.

Oikeuksien nauttiminen edellyttää kuitenkin ensin sitä, että oikeudet ovat tiedossa. Jos julkiset 
viranomaiset eivät kunnioita näitä oikeuksia, se vaarantaa rikosmenettelyjen 
oikeudenmukaisuuden ja voi johtaa vääriin tuomioihin. Siksi esittelijä pitää myönteisenä 
komission ehdotuksen tavoitetta, joka on yhteisten vähimmäisvaatimusten asettaminen 
oikeudelle tiedonsaantiin rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionissa. Jos 
ehdotus hyväksytään ja sitä sovelletaan oikein, se parantaa epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksia 
takaamalla, että he saavat tietoja oikeuksistaan.

Tällä mietinnöllä tarkistetaan komission ehdotusta sen takaamiseksi, että direktiivi kattaa 
kaikki henkilökohtaista vapautta rajoittavat tapaukset riippumatta siitä, miten jäsenvaltiot 
luokittelevat menettelyt, joiden mukaisesti epäilty on menettänyt vapautensa. Kukaan ei tiedä, 
miten kauan epäiltyä pidetään poliisin pidättämänä tai miten pitkäksi aikaa henkilö menettää 
vapautensa. Vaikka kaikkia oikeuksia koskevassa ilmoituksessa mainittuja oikeuksia ei 
välttämättä aina sovelleta aina, epäillyllä tai syytetyllä henkilöllä on joka tapauksessa oikeus 
saada välittömästi kirjallisessa muodossa tietoja prosessuaalisista oikeuksistaan.

Direktiivin 3 artiklaa, jossa säädetään prosessuaalisista oikeuksista, joista jokaisen epäillyn ja 
syytetyn henkilön on saatava vähintään tietää, olisi laajennettava kattamaan seuraavat 
oikeudet:

– oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin
– oikeus asianajajaan
– ilmaisen asianajajan saantia koskevat ehdot
– oikeus saada syytettä koskevat tiedot
– oikeus tutustua asiaan liittyvään todistusaineistoon
– oikeus vaieta.

Oikeuksia koskevan ilmoituksen pitää lisäksi sisältää seuraavat tiedot tässä direktiivissä 
tarkoitetuille pidätetyille henkilöille:

a) kuinka moneksi tunniksi/päiväksi henkilöltä voidaan evätä vapaus ennen asian saattamista 
oikeusviranomaisen käsittelyyn
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b) miten henkilö voi vastustaa pidätystä ja miten hän voi saada pidätyksensä tarkasteltavaksi 
uudelleen
c) kussakin tapauksessa sovellettava tutkintavankeuden enimmäiskesto.
Henkilölle on aina annettava mahdollisuus tutustua oikeuksia koskevaan ilmoitukseen ja 
hänen on sallittava pitää se hallussaan koko sen ajan, kun hän ei ole vapaana.

On tärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat, että epäilty tai syytetty henkilö saa riittävät tiedot 
syytteestä, jotta voidaan turvata rikosoikeudellisten menettelyjen oikeudenmukaisuus ja jotta 
henkilö voi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan puolustukseen. Kun otetaan huomioon erilaiset 
menettelysäännöt ja "syytteeseenasettamisen" erilainen merkitys eri jäsenvaltioissa, 
englanninkielinen termi "accusation" vaikuttaa sopivammalta termiltä. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että rikossyytteen kohteena olevalle henkilölle annetaan riittävät tiedot 
syytteeseenasettamisen luonteesta ja syystä heti, kun henkilö on kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti oikeutettu ryhtymään puolustustoimiin. Myös pidätetylle henkilölle olisi heti 
vapauden menettämisen jälkeen annettava tiedot syistä pidätykseen sekä tiedot rikoksesta, 
johon hänen epäillään syyllistyneen, tämän direktiivin 4 artiklan mukaisesti.

Lisäksi komission ehdotuksen 7 artiklassa tarkoitettu asiakirja-aineiston käsite, jota kaikki 
jäsenvaltiot eivät tunnusta, voitaisiin ilmaista paremmin puhumalla "asiaan liittyvästä 
todistusaineistosta", mikä laajentaa termin merkitystä. Jäsenvaltioiden on aina varmistettava, 
että epäilty tai syytetty henkilö tai hänen asianajajansa saa täyden oikeuden tutustua
toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevaan asiaa koskevaan todistusaineistoon ainakin 
rikostutkinnan päätyttyä. Epäilty tai syytetty tai hänen asianajajansa voi pyytää luettelon 
toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevasta materiaalista.

Koska erilaisten oikeuksia koskevien ilmoitusten olemassaolo johtaisi sekavaan tilanteeseen, 
niiden asemesta olisi käytettävä oikeuksia koskevan ilmoituksen yhtä mallia. Tämän 
direktiivin liitteessä 1 olevan mallin pitäisi olla pakollinen jäsenvaltioille, ja sen pitäisi 
sisältää vähintään tässä direktiivissä säädetyt oikeudet. Direktiivissä on toinen liite, jossa on 
eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyvä toinen oikeuksia koskeva ilmoitus, koska 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen toteuttamisen ei kaikissa jäsenvaltioissa katsota olevan 
rikosoikeudellinen menettely. Sama ero on myös tehty toimenpiteen A alaisuudessa, mikä 
vastaa näin etenemissuunnitelmaa.

Direktiivi on vain toinen askel sarjassa toimia prosessuaalisia oikeuksia koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, ja se on osa kattavaa lainsäädäntöpakettia, joka esitetään komissiolle 
lähivuosina ja jonka avulla Euroopan unionissa toteutetaan prosessuaaliset 
vähimmäisoikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä. Siksi olisi erittäin tervetullutta, jos 
komissio voisi esittää etenemissuunnitelman lopussa oikeuksia koskevan ilmoituksen mallin 
tavalla, joka vastaa lähivuosina vielä hyväksyttäviä prosessuaalisia oikeuksia.


