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13.1.2021 A9-0248/2

Tarkistus 2
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä olisi vahvistettava ja 
parannettava, jotta se olisi tehokas, välitön 
ja kansallisten tuomioistuinten päätöksiä 
kunnioittava sekä oikeasuhteisuuden 
mukainen, koska yksi tavoitellun 
vahvemman unionin edellytyksistä on, että 
jäsenvaltiot luottavat toistensa oikeus- ja 
vankilajärjestelmään, missä tällä välineellä 
on keskeinen sija; palauttaa mieliin, että 
vastavuoroisen tunnustamisen 
heikentäminen rikosasioissa voi johtaa 
vain sen heikentymiseen muilla aloilla, 
mikä haittaisi yhteisten politiikanalojen, 
kuten sisämarkkinoiden, tehokasta 
toteuttamista;

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä voitaisiin vahvistaa ja 
parantaa, jotta se olisi tehokas, välitön ja 
kansallisten tuomioistuinten päätöksiä 
kunnioittava sekä oikeasuhteisuuden 
mukainen; muistuttaa kuitenkin, että 
eurooppalaista pidätysmääräystä ei voida 
arvioida yhteydestään irrotettuna, ja 
uskoo vahvemman unionin edellyttävän, 
että jäsenvaltiot soveltavat vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta laiminlyömättä 
velvollisuuttaan suojella yksilöiden 
perusoikeuksia ja puolustaa 
oikeusvaltiota ja lisäten näin luottamusta 
toisten jäsenvaltioiden oikeus- ja 
vankilajärjestelmään, missä tällä välineellä 
on keskeinen sija; palauttaa mieliin, että 
vastavuoroisen tunnustamisen 
heikentäminen rikosasioissa voi johtaa sen 
heikentymiseen muilla aloilla, mikä 
haittaisi yhteisten politiikanalojen, kuten 
sisämarkkinoiden, tehokasta toteuttamista; 
muistuttaa lisäksi, että prosessuaalisista 
oikeuksista annetuissa direktiiveissä 
säädettyjen rikosoikeudellisia 
menettelytakeita koskevien 
vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on 
varmistaa oikeudenkäynnin 
oikeudenmukaisuus; korostaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
ratkaisevan tärkeä tae yksilöiden 
perusoikeuksien ja 
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oikeusvaltioperiaatteen turvaamisesta; 
katsoo, että prosessuaalisten oikeuksien 
kunnioittamisen olisi oltava 
ennakkoedellytys eurooppalaisten 
pidätysmääräysten täytäntöönpanolle, ja 
muistuttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen väärinkäytön 
estämiseksi tarvitaan lisää takeita;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Tarkistus 3
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
rikoksista, kun tutkintavankeudelle ei ole 
perusteita; muistuttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen käyttö olisi rajattava 
vakaviin rikoksiin, joissa se on ehdottoman 
välttämätön ja oikeasuhteinen; kehottaa, 
mikäli mahdollista, käyttämään ennen 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antamista sitä lievempiä oikeudellisia 
välineitä, kuten eurooppalaista 
tutkintamääräystä; huomauttaa, että 
pidätysmääräyksen antavien viranomaisten 
olisi tehtävä oikeasuhteisuustarkastuksia, 
joissa otetaan huomioon i) rikoksen 
vakavuus, ii) todennäköinen rangaistus, jos 
henkilö todetaan syylliseksi väitettyyn 
rikokseen, iii) henkilön vangitsemisen 
todennäköisyys pidätysmääräyksen 
antaneessa jäsenvaltiossa luovuttamisen 
jälkeen, iv) etsityn henkilön ja hänen 
perheensä oikeuksiin kohdistuva vaikutus 
ja v) rikoksen uhrien edut; kehottaa 
jäsenvaltioita ja niiden oikeusviranomaisia 
käsittelemään eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevat tapaukset ilman 
aiheetonta viivytystä heti, kun 
pidätysmääräys on annettu, jotta 
tutkintavankeusaika pysyisi 
mahdollisimman lyhyenä; 

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa vähäisistä 
rikoksista tai sellaisiin tarkoituksiin, jotka 
eivät välttämättä edellytä henkilön 
pidättämistä, kuten epäillyn alustava 
kuulustelu ja oikeudenkäyntiä edeltävä 
kuulustelu; muistuttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen käyttö olisi rajattava 
vakaviin rikoksiin, joissa se on ehdottoman 
välttämätön ja oikeasuhteinen; kehottaa, 
mikäli mahdollista, käyttämään ennen 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antamista sitä lievempiä oikeudellisia 
välineitä, kuten eurooppalaista 
tutkintamääräystä; huomauttaa, että 
pidätysmääräyksen antavien viranomaisten 
olisi tehtävä oikeasuhteisuustarkastuksia, 
joihin kuuluu oikeus riitauttaa 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antaminen ennen luovuttamisen 
määräämistä, jotta vältetään 
perusoikeuksien loukkaukset ennen kuin 
tulee saataville jälkikäteen käytettäviä 
muutoksenhakukeinoja, ja joissa otetaan 
huomioon i) rikoksen vakavuus, ii) 
todennäköinen rangaistus, jos henkilö 
todetaan syylliseksi väitettyyn rikokseen, 
iii) henkilön vangitsemisen todennäköisyys 
pidätysmääräyksen antaneessa 
jäsenvaltiossa luovuttamisen jälkeen, iv) 
etsityn henkilön ja hänen perheensä 
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oikeuksiin kohdistuva vaikutus ja v) 
rikoksen uhrien edut; kehottaa 
jäsenvaltioita ja niiden oikeusviranomaisia 
käsittelemään eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevat tapaukset ilman 
aiheetonta viivytystä heti, kun 
pidätysmääräys on annettu, jotta 
tutkintavankeusaika pysyisi 
mahdollisimman lyhyenä; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Tarkistus 4
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että unionin 
tuomioistuimen mukaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
kieltäytyminen on vastavuoroisesta 
tunnustamisesta tehtävä poikkeus, jota on 
tulkittava suppeasti35 ja sovellettava vain, 
kun pätee jokin säädetyistä perusteista 
kieltäytyä tunnustamisesta 
(eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS 3 ja 
4 artikla) tai kun annetaan asianmukainen 
takuu (puitepäätöksen 5 artikla) taikka 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti; 

___________
35 Katso esimerkiksi unionin tuomioistuin, 
asia C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

8. korostaa, että unionin 
tuomioistuimen mukaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
kieltäytymisen on määrä olla 
vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtävä 
poikkeus, jota on tulkittava suppeasti35 ja 
sovellettava vain, kun pätee jokin 
säädetyistä perusteista kieltäytyä 
tunnustamisesta (eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä tehdyn 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 3 ja 4 
artikla) tai kun annetaan asianmukainen 
takuu (puitepäätöksen 5 artikla) ja 
noudatetaan velvollisuutta kunnioittaa 
perusoikeuksia (puitepäätöksen 1 artiklan 
3 kohta) taikka unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti; panee 
merkille, että täytäntöönpanosta 
vastaavalla oikeusviranomaisella on 
valtuudet pidättyä panemasta 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
täytäntöön, jos etsitty henkilö saattaa 
luovuttamisen johdosta altistua 
epäinhimilliselle tai halventavalle 
kohtelulle (perusoikeuskirjan 4 artikla)1 a 
tai kun on olemassa todellinen vaara, että 
loukataan perusoikeutta riippumattomaan 
tuomioistuimeen ja siten myös oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
(perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohta)1 b;
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_______
1 a Unionin tuomioistuin, asia C-216/18 
PPU, Minister for Justice and Equality.
1 b Unionin tuomioistuin, yhdistetyt asiat 
C-404/15 ja C-659/15 PPU, Aranyosi ja 
Căldăraru.
35 Katso esimerkiksi unionin tuomioistuin, 
asia C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Tarkistus 5
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että SEU-sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
lujittamiseksi tarvitaan lisää monialaisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan lisätä 
keskinäistä luottamusta kansallisiin 
rikosoikeusjärjestelmiin ja siten tehostaa 
oikeudellista yhteistyötä; huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; korostaa 
kuitenkin, että jatkuvia huolia aiheuttaa 
asianmukaisen määritelmän puuttuminen 
sellaisilta rikoksilta, joihin ei enää 
sovelleta kaksoisrangaistavuussääntöä; 
toteaa, että ihannetapauksessa 
vastavuoroisen tunnustamisen olisi 
tapahduttava automaattisesti37 ja 
arvioimatta uudelleen syytteen aineellisia 
perusteita, ja huomauttaa, että päätöksiä 
ei pitäisi jättää panematta täytäntöön, 
ellei ole perusteita vedota johonkin 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
tehdyssä puitepäätöksessä tyhjentävästi 
luetelluista kieltäytymisperusteista tai ellei 
ole – kuten unionin tuomioistuin on 
lausunut – muita olosuhteita, jotka 
oikeuttavat vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen ja jäsenvaltioiden keskinäisen 
luottamuksen periaatteen rajoittamisen;

11. katsoo, että SEU-sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
lujittamiseksi tarvitaan lisää monialaisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan lisätä 
keskinäistä luottamusta kansallisiin 
rikosoikeusjärjestelmiin ja siten tehostaa 
oikeudellista yhteistyötä; huomauttaa, että 
vaikka kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
on tarpeen sen varmistamiseksi, että 
yksilöiden perusoikeuksia kunnioitetaan 
täysimääräisesti, sen katsotaan 
rajoittavan vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; korostaa 
kuitenkin, että jatkuvia huolia aiheuttaa 
asianmukaisen määritelmän puuttuminen 
sellaisilta rikoksilta, joihin ei enää 
sovelleta kaksoisrangaistavuussääntöä; 
toteaa kuitenkin, että vastavuoroisen 
tunnustamisen ei pitäisi olla 
automaattista37, sillä on jäsenvaltioita, 
joissa oikeusvaltio rapautuu yhä 
pahemmin, vaan katsoo sen edellyttävän, 
että täytäntöönpanoviranomainen arvioi 
jokaisen tapauksen; toteaa lisäksi, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista 
tarvitaan, koska aineellista rikosoikeutta 
ei ole täysin yhdenmukaistettu eikä 
menettelyille ole vahvistettu 
vähimmäisvaatimuksia;
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____________
37 Katso esimerkiksi 26. heinäkuuta 2000 
annettu komission tiedonanto rikosasioita 
koskevien lopullisten päätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
(COM(2000)0495).

___________
37 Katso esimerkiksi 26. heinäkuuta 2000 
annettu komission tiedonanto rikosasioita 
koskevien lopullisten päätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Tarkistus 6
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tärkeää arvioida 
myös muiden rikosten tai rikoslajien 
sisällyttämistä luetteloon ja että tällaisia 
voisivat olla ympäristörikokset 
(esimerkiksi alusten aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista koskevat 
rikokset), tietyt veronvilpin muodot, 
viharikokset, seksuaalinen hyväksikäyttö, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
digitaalisin keinoin tehdyt rikokset, kuten 
identiteettivarkaus, väkivaltaiset tai 
jäsenvaltioiden yleistä järjestystä 
vakavasti uhkaavat rikokset ja väkivaltaa 
hyödyntävät rikokset jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta 
vastaan, joukkotuhontarikokset, rikokset 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset; katsoo, 
että jäsenvaltioiden olisi myös entistä 
tiukemmin sitouduttava oikeudelliseen 
yhteistyöhön ja oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; 
korostaa, että oikeudellisen yhteistyön 
tehostaminen tämän tyyppisissä rikoksissa 
auttaisi EU:ta saavuttamaan omat 
ensisijaiset tavoitteensa ja vahvistaisi 
samalla demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista 
EU:ssa;

14. korostaa, että yhä useampien 
rikosten rajatylittävä luonne, jollaisia 
voivat olla ympäristörikokset (esimerkiksi 
alusten aiheuttamaa ympäristön 
pilaantumista koskevat rikokset), tietyt 
veronvilpin muodot, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, sukupuoleen perustuva 
väkivalta, digitaalisin keinoin tehdyt 
rikokset, kuten identiteettivarkaus, 
joukkotuhontarikokset, rikokset ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikokset, tekee 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien kunnioittamisesta 
jäsenvaltioissa entistä tärkeämpää, 
erityisesti oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden ja oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden 
toteutumisen kannalta; huomauttaa, että 
tilanteessa, jossa oikeusvaltioperiaatteen 
puutteellinen noudattaminen lisääntyy 
eräissä jäsenvaltioissa, jossa aineellista 
rikosoikeutta ei ole täysin 
yhdenmukaistettu ja jossa menettelyille ei 
ole vähimmäisvaatimuksia, niiden 
rikosten luettelon laajentaminen, joissa 
kaksoisrangaistavuutta ei tarvitse tutkia, 
voisi vaarantaa yksilöiden perusoikeudet;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Tarkistus 7
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 34 a. katsoo, että olisi otettava käyttöön 
tehokas vankeinhoitojärjestelmien 
pitkäaikaishallinto ja vähennettävä 
vankien määrää turvautumalla useammin 
rankaisutoimiin, joihin ei liity 
vapaudenmenetystä, kuten 
yhdyskuntapalvelu, taloudelliset 
seuraamukset tai sähköinen valvonta; 
korostaa, että vankeuden vaihtoehtoja 
olisi harkittava kautta koko 
rikosoikeusketjun; kehottaa komissiota 
tehostamaan tämänsuuntaisia toimiaan ja 
perustamaan vankila- ja vankeusoloja 
koskevan EU:n seurantamekanismin;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Tarkistus 8
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota tutkimaan, 
onko mahdollista antaa täydentäviä 
välineitä prosessuaalisista oikeuksista, 
kuten todisteiden hyväksyttävyydestä ja 
tutkintavankeuden aikaisista vankilaoloista, 
käyttäen pohjana vähintään Euroopan 
neuvoston normien tasoisia vaatimuksia, 
tutkintavankeuden keston rajoittamista 
koskevat normit mukaan lukien; toteaa, 
että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja mutta 
varmistettava samalla toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen; 
kehottaa komissiota parantamaan välineitä, 
joilla kansallisille 
täytäntöönpanoviranomaisille annetaan 
tietoa tutkintavankeus- ja vankeusoloista 
kussakin jäsenvaltiossa; 

37. kehottaa komissiota tutkimaan, 
onko mahdollista antaa täydentäviä 
välineitä prosessuaalisista oikeuksista, 
kuten todisteiden hyväksyttävyydestä ja 
tutkintavankeuden aikaisista vankilaoloista, 
käyttäen pohjana vähintään Euroopan 
neuvoston normien tasoisia vaatimuksia, 
tutkintavankeuden keston rajoittamista 
koskevat normit mukaan lukien; toteaa, 
että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja mutta 
varmistettava samalla toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen; 
katsoo, että koska vankilaoloille ja 
tutkintavankeudelle ei ole vahvistettu 
EU:n tason vähimmäisnormeja, koska 
tutkintavankeuden käyttämistä ei ole 
rajoitettu vain viimeiseksi keinoksi eikä 
vaihtoehtoja harkita ja koska tapauksen 
oikeudenkäyntivalmiutta ei arvioida 
asianmukaisesti, epäillyt ja syytetyt 
henkilöt saattavat joutua olemaan 
tutkintavankeudessa perusteettomasti ja 
liian pitkään; muistuttaa covid-19-
pandemian pahentaneen tilannetta 
entisestään; kehottaa komissiota 
huolehtimaan EU:n 
vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta 
etenkin rikosoikeudellisille 
menettelytakeille ja vankila- ja 
vankeusoloille sekä parantamaan välineitä, 
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joilla kansallisille 
täytäntöönpanoviranomaisille annetaan 
tietoa tutkintavankeus- ja vankeusoloista 
kussakin jäsenvaltiossa; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Tarkistus 9
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 37 a. korostaa, että käytössä ei ole 
mekanismia, jolla varmistettaisiin 
pidätysmääräyksen antaneiden 
oikeusviranomaisten antamien takeiden 
asianmukainen seuranta luovutuksen 
jälkeen; pyytää komissiota tutkimaan 
mahdollisia toimenpiteitä asian 
edistämiseksi;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Tarkistus 10
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. panee merkille Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen normit sekä 
vaatimukset, jotka asetetaan direktiivissä 
2013/48/EU oikeudesta käyttää avustajaa 
ja direktiivissä 2010/64/EU oikeudesta 
tulkkaukseen ja käännöksiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että oikeus asianajajaan ja 
oikeusapuun sekä pidätysmääräyksen 
antaneessa että sen 
täytäntöönpanojäsenvaltiossa taataan paitsi 
lainsäädännössä myös käytännössä; 

42. panee merkille Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen normit sekä 
vaatimukset, jotka asetetaan direktiivissä 
2013/48/EU oikeudesta käyttää avustajaa 
ja direktiivissä 2010/64/EU oikeudesta 
tulkkaukseen ja käännöksiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä; 
muistuttaa, että oikeudellisen edustuksen 
laatua parantaisi, jos tapauksen 
valmisteluun annettaisiin riittävästi aikaa 
ja jos kaikki asiaa koskeva aineisto 
asetettaisiin nopeasti saataville; korostaa, 
että koska eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevat menettelyt ovat 
valtioiden rajat ylittäviä ja niihin 
osallistuu usein vastaajia, jotka eivät 
puhu täytäntöönpanojäsenvaltion kieltä, 
tulkkauspalvelujen saatavuuden 
varmistaminen menettelyn alkuvaiheessa 
ja erityisesti asianajajien kanssa 
kommunikoinnin helpottaminen on 
oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden 
olennainen tae ja direktiivin 2010/64/EU 
mukainen vaatimus; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita varmistamaan, että oikeus 
asianajajaan ja oikeusapuun sekä 
pidätysmääräyksen antaneessa että sen 
täytäntöönpanojäsenvaltiossa taataan paitsi 
lainsäädännössä myös käytännössä; 
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Tarkistus 11
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpano
(2019/2207(INI))

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on toimiva väline; katsoo 
kuitenkin, että suurimmat eurooppalaiseen 
pidätysmääräykseen liittyvät ongelmat 
koskevat sen johdonmukaisuutta ja 
tehokkuutta, joissa on parantamisen 
varaa, joskin on myös tuotu julki eräitä 
ongelmia EU:n arvojen ja perusoikeuksien 
noudattamisessa; 

43. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on toimiva väline; katsoo 
kuitenkin, että suurimmat eurooppalaiseen 
pidätysmääräykseen liittyvät ongelmat 
koskevat EU:n arvojen ja perusoikeuksien 
noudattamista; korostaa kuitenkin, että 
myös johdonmukaisuuteen ja 
tehokkuuteen liittyy ongelmia; 
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