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PERUSTELUT – TIIVISTELMÄ TOSISEIKOISTA JA HAVAINNOISTA

Menettely ja lähteet

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä vuonna 2002 tehty puitepäätös on ensimmäinen 
vastavuoroisen tunnustamisen väline EU:n rikosoikeuden alalla ja siten myös väline, josta on 
kertynyt eniten vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvää kokemusta. Se perustuu aiemman 
SEU-sopimuksen 31 artiklan a ja b alakohtaan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, ja 
komissio ehdotti sitä entisessä kolmannessa pilarissa. Puitepäätös oli saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2003 mennessä. Jäsenvaltioilla on siis 16 vuoden 
kokemus välineen käytöstä. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat siihen. Tämä mietintö on tilaisuus 
arvioida, miten puitepäätöksellä 2002/584/YOS perustettua mekanismia on sovellettu 
jäsenvaltioissa.
 
Kuten edellä todettiin, väline perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, mikä 
tarkoittaa, että yhdessä jäsenvaltiossa annettu eurooppalainen pidätysmääräys on suoraan 
tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa tiettyjä erityistapauksia lukuun 
ottamatta. 

Mietinnössä tarkastellaan seuraavia kysymyksiä:

– täytäntöönpanon esteet jäsenvaltioissa

– yhteys täydentäviin välineisiin

– niihin erilaisiin toimenpiteisiin liittyvät haasteet, joita jäsenvaltiot saattavat soveltaa 
eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanossa

– välineen vaikutus perusoikeuksien suojeluun

– suositukset täytäntöönpanossa kohdattujen erilaisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Esittelijä on koonnut tietoja ja tukeutunut muun muassa seuraaviin lähteisiin:

– laaja näkemysten vaihto sidosryhmien kanssa LIBE-valiokunnan kokouksessa 
20. helmikuuta 2020

– Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun kesäkuussa 2020 julkaisema vaikutusten 
jälkiarviointi

– tietojenvaihto asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, joita ovat esimerkiksi Euroopan 
komissio, Eurojust, EU:n perusoikeusvirasto, tutkijat (mukaan lukien eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva Euroopan parlamentin mietintö vuodelta 2016) ja välinettä 
käyttävät oikeusalan ammattilaiset 

– komission 2. heinäkuuta 2020 antama kertomus välineen täytäntöönpanosta.
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Yleiskatsaus eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoon

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS voimaantulosta 
vuonna 2004 alkaen on saatavilla paljon tietoa, joskin kerättyjen tietojen yhdenmukaisuuden 
puute ja niiden oikea tulkinta aiheuttavat toisinaan ongelmia. Esimerkkinä mainittakoon 
annettujen ja täytäntöönpantujen eurooppalaisten pidätysmääräysten väliset tilastolliset erot, 
joiden vuoksi pelkkiin numeroihin katsominen antaisi sen väärän vaikutelman, että päätösten 
noudattamisaste on alhainen. Kuten komissio selittää, näin ei ole. Lisäksi on olemassa kattava 
määrä kansallisia ja unionin tuomioistuimen tuomioita, joissa selvennetään joitakin 
kysymyksiä ja jotka osoittavat mahdollisten parannusten tai lujittamisen tarpeen. Oikeusalan 
ammattilaiset ja EU:n elimet, kuten Eurojust, ovat kartuttaneet huomattavan määrän 
asiantuntemusta, ja esimerkiksi Eurojust on jopa julkaissut oppaan eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Myös valtioista 
riippumattomat järjestöt ovat analysoineet asiaa perusteellisesti, muiden muassa Fair Trials 
International sekä EU:n asianajajaliittojen neuvosto CCBE vuoden 2016 raportissaan.

Kaikkien näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että eurooppalainen pidätysmääräys 
toimii yleensä tyydyttävästi. Välineen käyttö on kuitenkin osoittanut, että joillakin osa-alueilla 
tarvitaan lisäselvennyksiä. Selvennystä vaativat seuraavat kysymykset:

– ne bis in idem -periaatteen määrittely: unionin tuomioistuin on pohdinnoissaan 
selkeästi yksilöinyt ongelman, joka liittyy puitepäätöksen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyn ne bis in idem -periaatteen muodostamaan ehdottomaan 
kieltäytymisperusteeseen ja tarpeeseen selventää ”saman teon” ja ”rangaistuksen 
täytäntöönpanon” merkitystä;

– useiden samasta henkilöstä eri jäsenvaltioissa annettujen eurooppalaisten 
pidätysmääräysten käsittely ja järjestys;

– oikeasuhteisuus: eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaminen vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista joissakin jäsenvaltioissa; asiaa on käsitelty eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevassa käsikirjassa;

– muut kieltäytymisperusteet, joista ei nimenomaisesti säädetä eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevassa puitepäätöksessä ja jotka liittyvät perusoikeuksiin, kuten 
vankilaoloihin tai oikeuslaitoksen riippumattomuuteen; unionin tuomioistuin on 
selventänyt, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa (EU:n perusoikeuskirjan 
4 artiklaa) sovelletaan täysimääräisesti vankilaoloihin ja sama koskee tiettyjä 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia perustakeita, kuten oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta, joiden arvioinnissa unionin tuomioistuin 
käyttää vähemmän tiukkaa arviointiperustetta (kuin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen käyttämä ”räikeä oikeuksien epääminen”);

– oikeusviranomaisen määrittelyongelmat: unionin tuomioistuin on selventänyt, että 
pidätysmääräyksen antavana viranomaisena voi olla vain riippumaton syyttäjä tai 
tuomari; Eurojust on laatinut oppaan, joka auttaa tulkitsemaan eri maiden 
syyttäjäjärjestelmiä;

– kaksoisrangaistavuuskysymys arvioitaessa rikoksia, jotka eivät sisälly niiden 
32 rikoksen luetteloon, joiden osalta kaksoisrangaistavuutta ei tutkita;
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– rikoksesta epäillyn oikeuksien toteutuminen samoin kuin muissa välineissä: näitä ovat 
muun muassa direktiivi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa 
menettelyissä, direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa sekä muut vastavuoroisen tunnustamisen 
välineet, kuten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa 
annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen 
käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa 27. 
marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS tai eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä annettu direktiivi 2014/41/EU;

– yhteisymmärrys tietyistä eurooppalaisen pidätysmääräyksen käsitteistä, kuten 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta rikosoikeudellisen menettelyn aikana 
(ja käsite ”valmis oikeudenkäyntiä varten”), liitännäisrikoksista, määräajoista ja 
ilmoitusvaatimuksista jne.

Esittelijän pääasialliset havainnot ja suositukset

Edellä esitetyn perusteella esittelijä pitää tarpeellisena kiinnittää huomiota seuraaviin 
seikkoihin:

a. Yleiset seikat

Käytettävissä olevien tilastojen perusteella eurooppalaisten pidätysmääräysten järjestelmä on 
toimiva, eivätkä nykyiset vähäiset ongelmat aseta tätä kyseenalaiseksi. Yksi tärkeimmistä 
lisäarvoa tuottavista seikoista on sovellettavuus kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Niinpä 
mahdollisissa korjauksissa ja parannuksissa olisi otettava huomioon tämä asiaintila ja 
hyödynnettävä sitä.

b. Aiemmat oikeudelliset ongelmat ja unionin tuomioistuimen ja muiden ”pehmeiden” 
oikeuslähteiden rooli

Huomattava määrä avoimia oikeudellisia kysymyksiä on voitu ratkaista kansallisten 
tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välisellä ennakkoratkaisukysymyksiin liittyvällä 
yhteistyöllä. Tämän perusteella saatiin vastauksia kysymykseen ”pidätysmääräyksen antaneen 
oikeusviranomaisen” määritelmästä (tuomioistuimet ja riippumattomat syyttäjät). 
Vankilaolojen osalta on korostettu kidutuksen sekä epäinhimillisen ja halventavan kohtelun 
kieltämistä ja lisäksi on tähdennetty kansallisten oikeusjärjestelmien riippumattomuuden 
tärkeyttä. Ne bis in idem -periaatetta on selvennetty samoin kuin yhteyttä muihin välineisiin 
(vankilatuomioiden tunnustaminen) jne. Lisäksi ongelmia on aiemmin onnistuttu 
ratkaisemaan turvautumalla ”pehmeisiin” oikeuslähteisiin, kuten eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin käsikirjoihin, Eurojustin tiedotteisiin sekä tuomareiden ja 
asiantuntijoiden koulutukseen.

c. Kaksoisrangaistavuus ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittäminen

Kaksoisrangaistavuus aiheutti tietyissä tapauksissa ongelman, joka liittyi pääasiassa erilaiseen 
tulkintaan tutkimisen laajuudesta ja niiden 32 rikoksen luetteloon, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei pitäisi tutkia. Tiettyjä oikeudellisia ja käytännön täsmennyksiä 
selvästikin tarvitaan. Käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi entisestään olisi harkittava 32 
rikoksen luettelon laajentamista (sisällyttämällä siihen esimerkiksi viharikokset taikka 
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rikokset yleistä järjestystä tai jäsenvaltioiden perustuslaillista koskemattomuutta vastaan) tai 
jopa toisenlaista suhtautumista eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyssä 
puitepäätöksessä ns. negatiiviseen luetteloon, jota kaavailtiin eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevan komission alkuperäisen ehdotuksen (COM(2001)0522) 27/28 artiklassa. 
Perusteluissaan komissio totesi seuraavaa: ”Puitepäätöksen 27 artiklan mukaan kukin 
jäsenvaltio voi laatia luettelon teoista, joiden perusteella annettuja eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä se ei pane täytäntöön (ns. negatiivinen luettelo). Luettelossa voidaan 
mainita ainoastaan tekoja, joita ei ole säädetty rangaistaviksi luettelon laativassa 
jäsenvaltiossa mutta jotka ovat rangaistavia muissa jäsenvaltioissa. Tyypillisiä esimerkkejä 
tällaisessa luettelossa mainittavista teoista ovat teot, joiden rangaistavuudesta on eri aikoina 
luovuttu (mm. abortti, huumeiden väärinkäyttö, eutanasia). Voidaan katsoa, että 
rangaistavuudesta luopumisesta on näissä tapauksissa käyty demokraattista keskustelua ja että 
jäsenvaltio on päättänyt sen perusteella olla enää avustamatta muita jäsenvaltioita, joissa 
kyseinen teko on edelleen säädetty rangaistavaksi. Luetteloon voidaan ottaa myös rikosten 
rangaistavuuteen liittyviä yleisempiä kysymyksiä, kuten kysymys tekijän syyntakeisuuteen 
vaadittavasta iästä. Luettelo artiklassa tarkoitetuista rikkomuksista on annettava tiedoksi 
neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle ja julkaistava. Luettelon julkaisemisen tai sen 
muuttamisen jälkeen tarvitaan kuitenkin vähintään kolmen kuukauden määräaika, ennen kuin 
jäsenvaltio voi vedota luettelossa mainittuihin poikkeuksiin.”

d. Yhtenäinen soveltaminen

Esittelijä pitää yhtenäistä soveltamista yhtenä tärkeimmistä kysymyksistä. Ongelma ei 
useinkaan ole eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehty puitepäätös sinänsä vaan 
pikemminkin joidenkin käsitteiden eriävä tulkinta. Siksi komission olisi annettava ohjeistusta 
ja tarvittaessa käynnistettävä rikkomusmenettelyjä yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi.

Tältä osin on tärkeää, että EU:n rikosoikeudesta ja rikosoikeudellisten päätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta vallitsee selkeä ja yhtenäinen näkemys ottaen huomioon 
myös rikosoikeuden alan prosessuaalisten ja perusoikeuksien yhdenmukaistamisen nykytaso. 
Tällainen yhtenäinen näkemys edellyttää, että samaa ratkaisua sovelletaan erilaisissa 
vastavuoroisen tunnustamisen välineissä, sillä tapauskohtainen vaihtelu ei ole hyvää 
lainsäädäntöä ja lisäksi se vaikeuttaa oikeusalan ammattilaisten työtä. Esimerkkeinä 
mainittakoon ehdottomien ja harkinnanvaraisten kieltäytymisperusteiden käyttö 
eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa puitepäätöksessä ja toisaalta pelkästään 
harkinnanvaraisten perusteiden käyttö muissa välineissä, perusoikeuksiin perustuvan 
kieltäytymisperusteen järjestelmällinen käyttö ja määrittely sekä sama 
kieltäytymisperusteiden luettelo. 

Havaittuihin yhtenäisyysongelmiin etsitään ratkaisuja käytännön toimenpiteistä (oikeusalan 
ammattilaisten kouluttaminen), ”pehmeistä” oikeuslähteistä (käsikirjat ja suositukset) ja 
mahdollisesti hyvin tarkkaan kohdennetusta lainsäädännöstä (oikeusviranomaisen, ne bis in 
idem -periaatteen, perusoikeuksien ym. määrittely) sekä antamalla täydentävää lainsäädäntöä 
(tutkintavankeus). Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä laaditaan myös rikosasioita koskeva 
EU:n säännöstö.
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e. Koulutus

Koulutus on yksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen asianmukaisen soveltamisen 
tärkeimmistä osatekijöistä. Viime vuosina asiassa on edistytty merkittävästi, kun eri toimijat, 
muun muassa komission osarahoittama Euroopan juridinen koulutusverkosto, ovat tarjonneet 
tuomareille ja syyttäjille erityiskoulutusta vastavuoroista tunnustamista koskevista EU:n 
välineistä sekä kielikoulutusta. Valitettavasti kaikki jäsenvaltiot ja tuomarin- ja 
syyttäjänkoulutuslaitokset eivät ole säännöllisesti mukana tällaisessa koulutuksessa. Tämän 
vuoksi on harkittava uutta EU:n foorumia, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot ja joka on 
tarkoitettu tietojenvaihtoon ja oppimiseen ja jossa voidaan esittää yleiskatsaus eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevaan oikeuskäytäntöön eri maissa.

f. Prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden yhdenmukaistaminen ja keskinäinen luottamus

Usein ongelmana ei ole eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehty puitepäätös vaan 
keskinäisen luottamuksen puute, joka johtuu siitä, että tiettyjä tavanomaisia prosessuaalisia 
perusoikeuksia ja normeja ei ole yhdenmukaistettu. Huomattavaa edistystä toivat kuusi 
direktiiviä rikoksesta epäiltyjen prosessuaalisista oikeuksista, direktiivi rikoksen uhrien 
oikeuksista sekä tiettyjen rikosten tunnusmerkistön yhdenmukaistaminen SEUT-sopimuksen 
83 artiklan 1 kohdan nojalla. Ensisijaisesti on kuitenkin arvioitava täydentävää lainsäädäntöä 
todisteiden hyväksyttävyydestä (lainvoimaisia tuomioita ja niiden vastavuoroista 
tunnustamista varten tarvitaan ehdottomasti yhteisiä normeja) ja varsinkin 
tutkintavankeudesta. SEUT-sopimuksen 82 artiklan 2 kohta tarjoaa oikeusperustan 
tutkintavankeusvaiheen vankilaoloja koskeville toimille. Tällaisten normien olisi oltava 
mahdollisimman tiukkoja eikä niissä pitäisi tyytyä pienimpään yhteiseen nimittäjään. Olisi 
vältettävä eräissä aiemmissa direktiiveissä säädetyn kaltaisia epäselviä poikkeuksia, jotka 
mahdollistavat niiden laajan soveltamisen jäsenvaltioissa (rajoittaen esimerkiksi oikeutta 
asianajajaan oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa). Komission olisikin kiireellisesti 
varoitettava jäsenvaltioita, jotka eivät ole saattaneet yhteisiä normeja osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, ja käynnistettävä tarvittaessa rikkomusmenettelyjä. Keskinäistä luottamusta 
voidaan edistää vain, jos kaikki noudattavat täysimääräisesti yhteisesti sovittuja normeja.
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpanosta
(2019/2207(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6 ja 7 artiklan sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 4, 47, 48 ja 
52 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön, jossa viitataan 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, perusoikeuksiin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
oikeutta elämään koskevan 2 artiklan mukaisiin velvoitteisiin1,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä2,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/947/YOS 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja 
valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten 
valvomiseksi3,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/299/YOS 
puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 
2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi 
sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten 
päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä4,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin 
päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona;5,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä annetut komission kertomukset (COM(2005)0063 ja 
SEC(2005)0267, COM(2006)0008 ja SEC(2006)0079, COM(2007)0407 ja 
SEC(2007)0979 sekä COM(2011)0175 ja SEC(2011)0430),

1 Katso Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 9. heinäkuuta 2019 antama tuomio asiassa Romeo Castaño v. 
Belgia Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan menettelyllisen näkökohdan rikkomisesta (tehokas tutkinta).
2 EUVL L 190, 18.7.2002, s. 1.
3 EUVL L 337, 16.12.2008, s. 102.
4 EUVL L 81, 27.3.2009, s. 24.
5 EUVL L 294, 11.11.2009, s. 20.
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– ottaa huomioon eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista ja täytäntöönpanoa 
koskevan käsikirjan tarkistetun version,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman vankeusolosuhteista 
EU:ssa6, 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta7 ja 5. lokakuuta 2017 
antamansa päätöslauselman vankilajärjestelmistä ja -oloista8,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2019 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman 
perustamisesta9,

– ottaa huomioon vuonna 2009 annetun neuvoston etenemissuunnitelman epäiltyjen tai 
syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi 
rikosoikeudellisissa menettelyissä10,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/64/EU oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa 
menettelyissä11,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/13/EU tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä12,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2013/48/EU oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä 
ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto 
vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää 
vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin13,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/343 eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja 
läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa 
menettelyissä14,

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/800 rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista 
menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä15,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/1919 oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja 

6 EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 82.
7 EUVL C 285, 29.8.2017, s. 135.
8 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 94.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0406.
10 EUVL C 295, 4.12.2009, s. 3.
11 EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1.
12 EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1.
13 EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1.
14 EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1.
15 EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1.
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syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä 
etsityille henkilöille16,

– ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/41/EU rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä17,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2020 julkaistun Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun 
(EPRS) Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnin eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä,

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2020 annetun komission kertomuksen eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta 
(COM(2020)0270),

– ottaa huomioon EPRS:n tilaaman tammikuussa 2014 valmistuneen Euroopan tason 
lisäarvon arvioinnin eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja joulukuussa 2017 tehdyn 
Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia koskevan EPRS:n 
tutkimuksen prosessuaalisista oikeuksista ja vankilaoloista,

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2009 annetun neuvoston loppuraportin eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen ja vastaavien jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
käytännön soveltamista koskevasta neljännestä keskinäisestä arviointikierroksesta, 

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2019 annetun komission kertomuksen oikeudesta käyttää 
avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä 
ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä 
kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin 22 päivänä lokakuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/48/EU täytäntöönpanosta 
(COM(2019)0560), 

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät vastavuoroisesta 
tunnustamisesta rikosasioissa – ”Edistetään vastavuoroista tunnustamista lisäämällä 
keskinäistä luottamusta”18, 

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät vankeuden 
vaihtoehdoista: ilman vapaudenmenetystä toteutettavat seuraamukset ja toimenpiteet 
rikosoikeuden alalla19,

– ottaa huomioon uhrien oikeuksia koskevan EU:n strategian (2020–2025) 
(COM(2020)0258),

– ottaa huomioon kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen 
raportit,

16 EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1.
17 EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1.
18 EUVL C 449, 13.12.2018, s. 6.
19 EUVL C 422, 16.12.2019, s. 9.
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– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/1727 Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta 
(Eurojust)20,

– ottaa huomioon 30. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Oikeusvaltiokertomus 2020: Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa” 
(COM(2020)0580),

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta21,

– ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen vuonna 2002 tehdyn valinnaisen 
pöytäkirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston tekemän työn ja erityisesti 
13. syyskuuta 2019 julkaistun raportin ”Rights in practice: access to a lawyer and 
procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings”, 11. joulukuuta 
2019 julkaistun raportin ”Criminal detention conditions in the European Union: rules 
and reality” ja 9. marraskuuta 2016 julkaistun raportin ”Criminal detention and 
alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers” sekä 
joulukuussa 2019 perustetun tietokannan vankilaoloista,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimukset, suositukset ja päätöslauselmat 
vankiloita koskevista kysymyksistä ja rikosoikeudellisesta yhteistyöstä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen 
laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0248/2020),

A. katsoo, että oikeudellinen yhteistyö unionissa on merkittävä tekijä ympäristöön 
liittyvien, sosiaalisten, taloudellisten ja digitaalisten haasteiden ratkaisemisessa; 

B. toteaa, että eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva menettely on yksinkertaistettu 
rajatylittävä ja nopeutettu oikeusviranomaisten välinen luovuttamismenettely, joka 
hyväksyttiin syyskuun 11. päivän terroristi-iskujen jälkeen ja josta on sittemmin tullut 
vastavuoroisen tunnustamisen lippulaivahanke ja yleisimmin käytetty väline 
rikosasioissa; 

C. toteaa, että eurooppalainen pidätysmääräys on yleisesti ottaen menestystarina, joka on 
korvannut luovutussopimukseen perustuvat rikoksentekijöiden luovuttamiset 
eurooppalaiseen pidätysmääräykseen perustuvilla luovuttamisilla; ottaa huomioon, että 

20 EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138.
21 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0251.
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luovuttaminen suoritetaan aiempaa nopeammin eli keskimäärin 40 päivässä vuonna 
2017 verrattuna keskimäärin 50 päivään vuonna 2016, jos asianomainen ei anna 
suostumustaan, vaikka joissakin jäsenvaltioissa esiintyy viiveitä tai ei noudateta 
vastavuoroista tunnustamista koskevia vaatimuksia; toteaa, että joissakin harvoissa 
tapauksissa jäsenvaltiot ilmoittivat, että luovuttamismenettelyt kestävät jopa 90 päivää, 
jos asianomainen ei anna suostumustaan;

D. ottaa huomioon, että vuosina 2005–2016 annetuista 150 000 pidätysmääräyksestä 
pantiin täytäntöön 43 000; toteaa, että tällaiset pelkät numerotiedot eivät anna oikeaa 
kuvaa käytetyistä menetelmistä ja yleisestä menestyksestä, kuten komissio on selittänyt; 

E. toteaa, että EU:n oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa perustuu Tampereen Eurooppa-
neuvostossa vuonna 1999 muotoiltuun vastavuoroiseen tunnustamiseen; toteaa, että 
Lissabonin sopimus muutti merkittävästi EU:n perussopimuskokonaisuutta ja että siitä 
alkaen SEUT-sopimuksen 82 artikla on tarjonnut nimenomaisen oikeusperustan 
säännöille ja menettelyille, joilla varmistetaan kaikenlaisten tuomioiden ja oikeuden 
päätösten vastavuoroinen tunnustaminen;

F. toteaa, että vastavuoroinen tunnustaminen ei ole vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella kehitetty uusi käsite, sillä se kehitettiin alun perin sisämarkkinoilla (nk. Cassis 
de Dijon -periaate); toteaa kuitenkin, että rikosoikeudessa vastavuoroisella 
tunnustamisella on oma logiikkansa ja eri oikeusperusta kuin markkinoille pääsyä 
koskevien sääntöjen vastavuoroisella tunnustamisella; toteaa tältä osin, että 
vastavuoroisella tunnustamisella on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella 
tiettyjä erityispiirteitä, kun otetaan huomioon sen vaikutukset perusoikeuksiin ja 
kansalliseen itsemääräämisoikeuteen sekä siihen, missä määrin sitä on helpotettava 
yhdenmukaistamalla aineellista rikosoikeutta ja rikosprosessioikeutta erityisesti 
menettelytakeiden osalta; katsoo, että osittaisellakin luopumisella vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa voi olla kielteisiä seurauksia ja 
se voi vaikuttaa kyseisen periaatteen soveltamiseen muilla aloilla, kuten 
sisämarkkinoilla; 

G. toteaa, että vastavuoroisella tunnustamisella tarkoitetaan muissa jäsenvaltioissa 
annettujen oikeuden päätösten suoraa tunnustamista niin, että tunnustamatta jättäminen 
on poikkeus säännöstä, ja että oikeuden päätöstä ei pitäisi jättää panematta täytäntöön 
ainoastaan sillä perusteella, että se on annettu toisessa jäsenvaltiossa; toteaa, että 
muiden jäsenvaltioiden tekemien päätösten vastavuoroisen tunnustamisen soveltaminen 
ei ole yhteensopivaa tällaisten päätösten tarkistamisen kanssa, ellei sitä tehdä 
puitepäätöksessä 2002/584/YOS säädetyillä perusteilla; ottaa huomioon, että tämän 
välineen soveltaminen edellyttää toimivaltaisten oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä 
ja keskinäistä luottamusta; katsoo, että vastavuoroisen tunnustamisen ja perusoikeuksien 
on oltava sidoksissa toisiinsa; 

H. katsoo, että vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää jäsenvaltioilta vankkaa keskinäistä 
luottamusta ja on seurausta tällaisesta luottamuksesta, joka perustuu 
yhteisymmärrykseen oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista; katsoo, että 
Euroopan unioni tarvitsee tällaista luottamusta tässä historiallisessa ja ratkaisevassa 
käännekodassa, jotta yhteisiin haasteisiin voidaan vastata menestyksekkäästi; pitää 
luottamuksen lujittamista keskeisen tärkeänä eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
moitteettoman toiminnan kannalta; 
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I. katsoo, että perustamalla demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n 
järjestelmä voitaneen ratkaisevasti lujittaa keskinäistä luottamusta, sillä sen avulla on 
tarkoitus tuoda esiin aloja, joilla oikeusvaltioperiaatteen noudattamista on parannettava; 
katsoo, että puitepäätöksen 2002/584/YOS puutteellinen ja epäjohdonmukainen 
täytäntöönpano joissakin jäsenvaltioissa ei helpota tämän keskinäisen luottamuksen 
lujittamista; katsoo, että demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n 
järjestelmä voi olla hyödyllinen keino varmistaa johdonmukainen soveltaminen 
tapauksissa, joissa täytäntöönpanosta on kieltäydytty perusoikeuksien loukkaamisen 
perusteella, ja siksi se voi tehostaa jäsenvaltioiden välistä vastavuoroista tunnustamista;

J. katsoo keskinäisen luottamuksen edellyttävän, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n 
oikeutta ja erityisesti perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja 
oikeusvaltioperiaatetta, kuten oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

K. katsoo, että eurooppalainen pidätysmääräys on auttanut kehittämään ja lujittamaan 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta; katsoo, että perusoikeuskirjaa koskeva 
SEU-sopimuksen 6 artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimus, SEUT-sopimuksen 
8 artikla, 15 artiklan 3 kohta, 16 artikla ja 18–25 artikla sekä prosessuaalisia oikeuksia 
koskevat direktiivit ja direktiivi 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksista22 ovat 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehyksen keskeisiä osia; huomauttaa, että 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen virheellisellä soveltamisella voi olla haitallisia 
vaikutuksia poliisi- ja oikeudelliseen yhteistyöhön koko unionissa, yksittäisiin 
henkilöihin ja heidän perheisiinsä sekä Schengen-alueen toimintaan ja perusoikeuksiin; 

L. toteaa Euroopan unionin jäsenyyden edellyttävän, että tiettyjä arvoja, kuten ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, kunnioitetaan 
sellaisina kuin ne on vahvistettu sekä SEU-sopimuksen 2 artiklassa että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmissä ja näiden mukaisesti;

M. katsoo, että kaikkia suojelevan tasa-arvon unionin on varmistettava myös kaikkien 
rikoksen uhrien suojelu23 ja samalla suojeltava rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden oikeuksia; toteaa, että EU on hyväksynyt säädöksiä, joilla pyritään 
vahvistamaan uhrien oikeuksia ottamalla käyttöön erilaisia välineitä rikoksesta 
epäiltyjen tai tuomittujen henkilöiden vangitsemisen ja luovuttamisen lisäksi; 

N. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin on käsitellyt tiettyjen kysymysten osalta 
useimpia eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltamiseen liittyneitä ongelmia, jotka 
koskivat muun muassa ne bis in idem -periaatetta24, oikeusviranomaisia25, 
ensisijaisuutta ja EU:n tason yhdenmukaistamista26, oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta27, perusoikeuksia28, kaksoisrangaistavuutta29, kieltäytymisperusteita 

22 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.
23 Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia (2020–2025).
24 Unionin tuomioistuin, asia C-261/09, Mantello.
25 Unionin tuomioistuin, asia C-453/16 PPU, Özçelik; asia C-452/16 PPU, Poltorak; asia C-477/16 PPU, 
Kovalkovas; yhdistetyt asiat C-508/18 ja C-82/19 PPU, OG ja PI.
26 Unionin tuomioistuin, asia C-399/11, Melloni, tai asia C-42/17, M.A.S. ja M.B.
27 Unionin tuomioistuin, asia C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
28 Unionin tuomioistuin, yhdistetyt asiat C-404/15 ja C-659/15 PPU, Aranyosi ja Căldăraru; asia C-128/18, 
Dorobantu.
29 Unionin tuomioistuin, asia C-289/15, Grundza.
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ja EU:n kansalaisten luovuttamista kolmansiin maihin30; katsoo samalla, että 
tuomioistuinten päätöksillä ei voida korvata hyvin laadittua unionin tason lainsäädäntöä;

O. toteaa, että kaksoisrangaistavuus on kansainväliseen rikoksen johdosta tapahtuvaan 
luovuttamiseen liittyvä käsite, ja katsoo, että vaikka se teoriassa sopii huonosti yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa, se saattaa käytännössä olla hyvin rajoitetusti 
tarpeen etsityille henkilöille unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti; 
toteaa, että kaksoisrangaistavuus on ainoastaan harkinnanvarainen eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen peruste ja että täytäntöönpanosta 
vastaavat viranomaiset turvautuvat siihen harvoin; ottaa huomioon, että niiden rikosten 
luetteloon, joiden osalta teon kaksoisrangaistavuutta ei tutkita, sisältyy jo laaja joukko 
rikoksia, joista monia ei ole vielä yhdenmukaistettu erityisen hyvin jäsenvaltioissa, ja 
katsoo, että luetteloa olisi arvioitava uudelleen ja mahdollisesti laajennettava 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti;

P. katsoo, että vastavuoroisen tunnustamisen käsite ei edellytä aineellisen rikosoikeuden ja 
rikosoikeudellisten menettelyjen yhdenmukaistamista sinänsä, mutta oikeudellisen 
yhteistyön käytäntö on osoittanut, että tiettyjen rajoitettujen yhteisten vaatimusten ja 
määritelmien yhdenmukaistaminen on tarpeen vastavuoroisen tunnustamisen 
helpottamiseksi, kuten SEUT-sopimuksen 82 artiklan 2 kohdassa todetaan; panee 
merkille viime vuosina saavutetun hienoisen edistyksen, jota edustavat kuuden 
direktiivin hyväksyminen prosessuaalisista oikeuksista, direktiivi 2012/29/EU rikoksen 
uhrien oikeuksista, eurooppalaiselle pidätysmääräykselle vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
kuten eurooppalainen tutkintamääräys, ja joidenkin rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen; toteaa kuitenkin, että kuutta menettelytakeita koskevaa direktiiviä 
ei ole pantu täysimääräisesti ja asianmukaisesti täytäntöön, mikä on edelleen 
huolenaihe; 

Q. toteaa komission korostaneen, että oikeudesta käyttää avustajaa eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä annetun direktiivin 2013/48/EU eräiden 
säännösten täytäntöönpano on ongelmallista, erityisesti säännösten, jotka koskevat 
mahdollisuutta käyttää avustajaa sekä täytäntöönpanojäsenvaltiossa että 
pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa; toteaa, että erityisiä säännöksiä 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä sisältävien muiden menettelytakeita koskevien 
direktiivien (2010/64/EU, 2012/13/EU, 2016/800/EU ja 2016/1919/EU) saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole ollut tähän mennessä riittävää, ei myöskään 
tasaveroisen lähtöaseman (equality of arms) periaatteen huomioon ottamisen osalta; 

R. toteaa, että muut säädökset, kuten eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä annettu 
direktiivi 2014/41/EU ja jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien 
päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu asetus (EU) 2018/180531, ovat 
auttaneet käsittelemään joitakin eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyviä 
kysymyksiä ja niissä on sovellettu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita 
muuntyyppisiin oikeuden päätöksiin; 

S. ottaa huomioon, että vuonna 2009 annetussa EU:n etenemissuunnitelmassa 
prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi tunnustetaan tutkintavankeuden kestoa 

30 Unionin tuomioistuin, asia C-182/15, Petruhhin; asia C-191/16, Pisciotti; asia C-247/17, Raugevicius; asia C-
897/19 PPU, I.N. v. Ruska Federacija; jne.
31 EUVL L 303, 28.11.2018, s. 1.
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koskeva ongelma; toteaa, että vankilaolot ovat ongelma monissa jäsenvaltioissa ja että 
niiden on oltava SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen arvojen mukaisia; ottaa 
huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa esiintyy oikeusvaltioon liittyviä ongelmia, 
kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot osoittavat;

T. toteaa, että Euroopan parlamentti kehotti eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
uudelleentarkastelusta 27. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa muun 
muassa ottamaan käyttöön ehdottoman kieltäytymisperusteen, kun on perusteltu syy 
uskoa, että toimenpiteen täytäntöönpano olisi ristiriidassa täytäntöönpanojäsenvaltiolla 
SEU-sopimuksen 6 artiklan sekä perusoikeuskirjan nojalla olevien velvoitteiden kanssa; 
toteaa, että vuonna 2017 perusoikeuskysymykset johtivat luovuttamisesta 
kieltäytymiseen 109 tapauksessa; 

U. katsoo, että vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää, että oikeusalan ammattilaiset, 
myös rikosasianajajat, saavat koulutusta EU:n oikeudesta; 

V. katsoo, että Eurojustilla on keskeinen rooli eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanon helpottamisessa ja koordinoinnissa; toteaa, että Eurojustin apua 
pyydetään yhä enemmän eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanossa, mikä 
on lisännyt huomattavasti sen työmäärää; toteaa, että pelkästään vuonna 2019 Eurojust 
helpotti eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanoa 703 uudessa tapauksessa ja 
574 käsiteltävänä olleessa tapauksessa; huomauttaa, että Eurojust on riippumaton ja 
itsenäinen virasto Euroopan syyttäjänviraston rinnalla; 

W. toteaa tietojen vertailujen osoittavan, että eurooppalaisia pidätysmääräyksiä annetaan 
entistä enemmän ja niiden määrä kasvaa vuosi vuodelta; 

X. katsoo eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon estävän 
oikeuspaikkakeinottelun yhdessä prosessuaalisia oikeuksia koskevien direktiivien 
täysimääräisen ja asianmukaisen täytäntöönpanon, eurooppalaiselle 
pidätysmääräykselle vaihtoehtoisten toimenpiteiden lisääntyneen käytön ja esimerkiksi 
vankila- ja vankeusoloja koskevien EU:n vähimmäisvaatimusten vahvistamisen kanssa; 
katsoo, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen täysimääräinen ja asianmukainen 
täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa on välttämätöntä, jotta voidaan arvioida 
perusteellisesti asiaankuuluvien säädösten toimintaa ja mahdollisten muutosten tarvetta; 

Yleisarvio eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta

1. huomauttaa, että eurooppalainen pidätysmääräys on merkittävä saavutus sekä tehokas, 
hyödyllinen ja välttämätön väline, jolla voidaan torjua vakavaa rajat ylittävää 
rikollisuutta ja saattaa vakavien rikosten tekijät oikeuteen siinä jäsenvaltiossa, jossa 
rikosoikeudellinen menettely on toteutettu tai sitä toteutetaan parhaillaan, ja katsoo, että 
kyseisellä välineellä on myönteinen vaikutus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen ylläpitämiseen; toteaa, että eurooppalainen pidätysmääräys on merkittävästi 
helpottanut ja parantanut yhteistyötä luovuttamismenettelyissä; toteaa kuitenkin, että 
viimeisten 20 vuoden aikana maailmassa on ollut käynnissä digitaalinen siirtymä, joka 
on muuttanut rikosekosysteemiä; 

2. toteaa, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanossa on eräitä ongelmia; 
katsoo, että ne eivät aseta järjestelmää kyseenalaiseksi tai vaaranna sitä mutta osoittavat, 
että sitä on parannettava ja ajantasaistettava, ja katsoo, että mainitut ongelmat on 
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korjattava, jotta voidaan poistaa katvealueet, lujittaa järjestelmää kokonaisuutena ja 
turvata oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien täysimääräinen noudattaminen 
kaikissa jäsenvaltioissa; toteaa, että Schengen-alue ja digitalisaatio ovat luoneet monia 
mahdollisuuksia EU:n kansalaisille; katsoo kuitenkin, että avoimet rajat ja uudet 
teknologiat edellyttävät myös, että lainvalvontaviranomaisilla ja oikeuslaitoksilla on 
käytössään tehokkaita välineitä, joiden avulla ne voivat nostaa syytteitä vakavien 
valtioiden rajat ylittävien rikosten johdosta; 

3. toteaa, että mainitut ongelmat liittyvät pääasiassa vankeus- ja vankilaoloihin, 
oikeasuhteisuuteen, EU:n oikeudessa vahvistettujen menettelytakeiden 
täytäntöönpanoon eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä, erityisesti 
oikeudelliseen edustukseen sekä täytäntöönpanovaltiossa että pidätysmääräyksen 
antaneessa valtiossa, ja koulutukseen, tiettyihin oikeusvaltiokysymyksiin, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon32, määräaikoihin33 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta34; toteaa myös, että eräissä toisissa tapauksissa eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteita on sovellettu 
epäjohdonmukaisesti; korostaa lisäksi, ettei ole olemassa kattavaa tietojärjestelmää, 
jonka perusteella voitaisiin laatia luotettavia laadullisia ja määrällisiä tilastoja 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta, täytäntöönpanosta tai 
täytäntöönpanosta kieltäytymisestä; huomauttaa, että tällaiset ongelmat vaarantavat 
jäsenvaltioiden välisen keskinäisen luottamuksen ja tulevat lisäksi sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kalliiksi asianosaisille, näiden perheille ja yleensä yhteiskunnalle;

4. toteaa, että jotkut ongelmista on osittain ratkaistu ja että niitä on yritetty ratkaista 
yhdistelemällä ”pehmeitä” oikeuslähteitä (eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva 
käsikirja), keskinäisiä arviointeja, Eurojustin antamaa apua, EU:n oikeusalan ohjelman 
rahoitusta alan ammattilaisten koulutusohjelmille ja työkaluille, unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä ja täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 2009/299/YOS sekä 
epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden prosessuaalisia oikeuksia koskevien direktiivien, 
erityisesti direktiivin 2013/48/EU, hyväksyminen vuoden 2009 etenemissuunnitelman 
mukaisesti) mutta että ratkaisemattomia ongelmia on vielä; 

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; 

6. panee merkille, että SEU-sopimukseen liitetyissä pöytäkirjoissa N:o 21 ja 22 määrätään 
kahden jäsenvaltion erityisasemasta – Irlannilla on mahdollisuus osallistua ja Tanska ei 
osallistu EU:n rikosoikeudelliseen yhteistyöhön – mikä tarkoittaa, että ne ovat mukana 
eurooppalaisten pidätysmääräysten järjestelmässä mutta eivät välttämättä muissa 

32 Unionin tuomioistuin, asia C-579/15, Popławski.
33 Unionin tuomioistuin, asia C-168/13 PPU, Jeremy F.
34 Lähteenä unionin tuomioistuin, asia C-289/15, Grundza, jossa viitataan neuvoston puitepäätökseen 
2008/909/YOS.
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välineissä, kuten menettelytakeita koskevissa direktiiveissä; korostaa, että on tärkeää 
varmistaa johdonmukaisuus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella; 

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; 

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; 

9. kehottaa sallimaan täytäntöönpanosta kieltäytymisen, kun on painavia perusteita uskoa, 
että eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano olisi ristiriidassa 
täytäntöönpanojäsenvaltion SEU-sopimuksen 6 artiklaan ja perusoikeuskirjaan 
perustuvien velvoitteiden kanssa; huomauttaa, että kun täytäntöönpanosta 
kieltäytyminen on perusteltua perusoikeuksien loukkaamisen vuoksi, 
täytäntöönpanojäsenvaltion on otettava huomioon perusoikeuksien loukkaamisen 
vakava riski ja vahvistettava täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet tosiseikkojen ja 
objektiivisten seikkojen perusteella, jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus ja 
mahdollinen rankaisemattomuus; muistuttaa, että unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan perusoikeuskirja muodostaa perusoikeuksien suojan 
yhtenäisen tason EU:ssa36;

Suositukset eurooppalaisen pidätysmääräyksen toiminnan parantamiseksi

10. kehottaa komissiota tarjoamaan selkeitä, ymmärrettäviä, kattavia ja vertailukelpoisia 
tietoja, koska olemassa olevat tiedot aiheuttavat sekaannusta ja voivat antaa väärän 
kuvan eurooppalaisten pidätysmääräysten tehokkuudesta (tai tehottomuudesta); 
kehottaa komissiota määrittelemään menetelmän, jolla jäsenvaltioiden olisi täytettävä 
velvollisuutensa järjestelmällisesti kerätä ja toimittaa komissiolle luotettavia ja 
ajantasaisia tietoja; pyytää komissiota arvioimaan mahdollisuutta luoda eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevat oikeuden päätökset sisältävä yhteinen tietokanta käyttäen 
yksinomaan anonymisoituja tietoja ja tehdä siitä älykäs ja tehokas väline, jonka avulla 
voidaan arvioida oikeudellista yhteistyötä, havaita heikkouksia ja valmistautua 

35 Katso esimerkiksi unionin tuomioistuin, asia C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
36 Katso unionin tuomioistuin, asia C-399/11, Melloni, 63 kohta ja asia C-128/18, Dorobantu, 79 kohta.
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paremmin mahdollisiin mukautuksiin; muistuttaa, että oikeudellinen yhteistyö on 
avainasemassa pyrittäessä takaamaan sosiaalinen, taloudellinen, ympäristön ja 
digitaaliteknologian vakaus; toistaa kehotuksensa, että komissio pyytäisi jäsenvaltioilta 
kattavia tietoja eurooppalaisten pidätysmääräysten järjestelmän toiminnasta ja 
sisällyttäisi kyseiset tiedot seuraavaan täytäntöönpanokertomukseensa;

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; 

12. korostaa, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen on perustuttava keskinäiseen 
luottamukseen, mihin voidaan päästä vain, jos epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden 
perusoikeuksien ja prosessuaalisten oikeuksien kunnioittaminen rikosoikeudellisissa 
menettelyissä taataan kaikkialla EU:ssa; muistuttaa, että on tärkeää panna täytäntöön 
prosessuaalisia oikeuksia käsittelevät direktiivit, jolloin voidaan taata oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; kehottaa komissiota varmistamaan näiden 
direktiivien täysimääräisen ja asianmukaisen täytäntöönpanon ja harkitsemaan 
tarvittaessa rikkomusmenettelyn käynnistämistä;

13. kehottaa komissiota analysoimaan jäsenvaltioissa yleisiä rikoksia, jotta voidaan 
määritellä paremmin, milloin eurooppalaista pidätysmääräystä olisi käytettävä, ja 
helpottaa oikeasuhteisuusarviointeja; kehottaa komissiota arvioimaan muodollista ja 
aineellista johdonmukaisuutta niiden 32 rikosten tapauksessa, jotka on sisällytetty 
luetteloon rikoslajeista, jotka eivät edellytä teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista, 
käyttäen perusteina muun muassa rikoksen vakavuutta, sen rajatylittävää ulottuvuutta 
tai sen haitallista vaikutusta EU:n perusarvoihin; pitää tarpeellisena parantaa 
oikeusvarmuutta kaikkien kyseisen luettelon soveltamiseen osallistuvien toimijoiden 
kannalta, jotta vältetään tarpeettomat kiistat; kehottaa komissiota arvioimaan 
perusteellisesti kysymyksiä, joita voisi liittyä rikoslajien yhtenäisen luettelon 
mahdolliseen laatimiseen tiettyjen rikosten ja lain suojaamien etujen pohjalta; kehottaa 
myös arvioimaan mahdollisuutta lisätä luetteloon liite, jossa kukin listattu rikos 
määritellään, jotta luetteloa olisi helpompi tulkita;  

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 

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

15. suhtautuu myönteisesti komission hiljattain perustamaan eurooppalaista 
pidätysmääräystä käsittelevään koordinointiryhmään; uskoo, että koordinointiryhmä 
edistää osaltaan ajantasaisten ja luotettavien tietojen ja hyvien käytäntöjen nopeaa 
vaihtoa ja lujittaa yhteistyötä, jonka olisi johdettava eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
yhtenäisempään soveltamiseen oikeusviranomaisten välillä ja parannettava 
tiedonvaihtoa niiden asianajajien kesken, jotka edustavat eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen kohteena olevaa henkilöä pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanojäsenvaltiossa ja sen antaneessa jäsenvaltiossa;

16. muistuttaa, että lähtökohtaisesti rangaistuksen enimmäispituudella, josta säädetään 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa, 
pyritään varmistamaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen oikeasuhteisuus; kehottaa 
kuitenkin komissiota analysoimaan mahdollisuutta lyhentää säädettyä kolmen vuoden 
enimmäisaikaa tiettyjen rikosten tapauksessa, kuten ihmiskauppa, lasten seksuaalinen 
riisto ja lapsipornografia; 

17. kehottaa komissiota selventämään, mitä pidetään sellaisina pääasiallisen rikoksen 
liitännäisrikoksina, jotka täyttävät eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antamiskynnyksen, esimerkiksi harkitsemalla eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevan käsikirjan päivittämistä tai mahdollisesti antamalla EU:n sääntelyä 
rikosoikeuden yhdenmukaistamisesta, myös eurooppalaisten pidätysmääräysten 
soveltamisesta jäsenvaltioissa tältä osin; muistuttaa tässä yhteydessä, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevassa puitepäätöksessä ei säännellä luovuttamista 
liitännäisrikosten johdosta ja että joissain tapauksissa erityissääntöön vetoaminen voi 
estää pidätysmääräyksen antanutta jäsenvaltiota nostamasta syytettä kyseisistä 
rikoksista; 

18. korostaa, että on tärkeää määritellä tarkemmin eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskeviin menettelyihin osallistuvien kansallisten viranomaisten ja EU:n elinten 
tehtävät ja valtuudet ja varmistaa, että niillä on erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; toteaa, että täytäntöönpanoviranomaisen laajan harkintavallan ei katsota 
sopivan yhteen tai sen katsotaan olevan jopa ristiriidassa vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen kanssa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa pätee jokin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen 3 ja 4 artiklassa säädetty 
kieltäytymisperuste, kuten unionin tuomioistuin on lausunut; toteaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen uudelleentarkastelun yhteydessä on joka 
tapauksessa otettava käyttöön menettely, jolla pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion 
tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai yleinen syyttäjä voi tarvittaessa vahvistaa 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti, jotta päästään eroon termin ”oikeusviranomainen” erilaisista tulkinnoista; 
katsoo, että jos oikeusvarmuus voidaan taata sekä kaksoisrangaistavuuden määritelmän 
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piiriin selkeästi kuuluvien että sen piiriin kuulumattomien rikosten osalta, harkintavalta 
olisi sallittava vain tapauksissa, joissa teon kaksoisrangaistavuus on tutkittava; toteaa, 
että oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien, vankilaolojen ja oikeusalan 
ammattilaisten muiden oikeusjärjestelmien tuntemuksen parantaminen auttaa 
lujittamaan keskinäistä luottamusta ja vastavuoroista tunnustamista; 

19. kehottaa komissiota jatkamaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja muiden 
oikeudellisen yhteistyön välineiden täytäntöönpanon arviointia ja käynnistämään 
tarvittaessa rikkomusmenettelyjä; 

20. kehottaa jäsenvaltioita panemaan eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan 
puitepäätöksen, asiaankuuluvat eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat unionin 
tuomioistuimen tuomiot sekä muut rikosasioita koskevat oikeudelliset välineet 
täytäntöön oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti; korostaa, että välineet, kuten tuomittujen 
siirtämistä koskeva puitepäätös 2008/909/YOS, valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia 
seuraamuksia koskeva puitepäätös 2008/947/YOS, eurooppalainen tutkintamääräys, 
eurooppalainen valvontamääräys ja eurooppalainen yleissopimus rikosoikeudenkäynnin 
siirtämisestä38, täydentävät eurooppalaista pidätysmääräystä ja tarjoavat sille 
vaihtoehtoisia hyödyllisiä ja vähemmän rajoittavia välineitä; korostaa, että 
eurooppalaista pidätysmääräystä olisi käytettävä vain, jos kaikki muut vaihtoehdot on 
käytetty, ja että valtioiden ei pitäisi turvautua eurooppalaiseen pidätysmääräykseen 
tilanteissa, joissa samoihin tuloksiin päästään lievemmillä toimenpiteillä, kuten 
kuulemiset videoneuvotteluna tai vastaavien välineiden avulla; kehottaa jäsenvaltioiden 
viranomaisia käyttämään mahdollisuuksien mukaan kyseisiä vaihtoehtoisia välineitä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen sijaan; 

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että oikeusviranomaiset voivat määrätä 
vankeudelle ja pakkokeinoille vaihtoehtoisia toimenpiteitä eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä, etenkin jos henkilö suostuu luovuttamiseen, 
ellei täytäntöönpanosta kieltäytyminen ole välttämätöntä ja perusteltua; 

22. panee merkille komission huolestuttavan kertomuksen, joka koskee oikeudesta käyttää 
avustajaa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä annetun direktiivin 
2013/48/EU täytäntöönpanoa; kehottaa komissiota arvioimaan jatkossakin sitä, miten 
jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä, ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin, myös 
rikkomusmenettelyihin, direktiivin säännösten noudattamisen varmistamiseksi; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimia, joilla varmistetaan kaikkien menettelytakeita koskevien 
direktiivien täysimääräinen täytäntöönpano, jotta voidaan varmistaa, että etsityillä 
henkilöillä on mahdollisuus tehokkaaseen puolustukseen valtioiden rajat ylittävissä 
menettelyissä; kehottaa komissiota harkitsemaan toimiin ryhtymistä sen johdosta, että 
27. marraskuuta 2013 annettu komission suositus haavoittuvassa asemassa olevia 
rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä39 on pantu riittämättömästi täytäntöön, erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien aikuisten osalta; 

23. kehottaa jäsenvaltioita joustavoittamaan eurooppalaista pidätysmääräystä koskevia 
kielijärjestelyjä ja kehittämään ja soveltamaan tältä osin yhteisiä käytäntöjä mutta 
turvaamaan edelleen rikosoikeudellisissa menettelyissä osallisina olevien henkilöiden 

38 Euroopan neuvoston yleissopimus nro 73, 15. toukokuuta 1972.
39 EUVL C 378, 24.12.2013, s. 8.
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oikeuden tulkkaukseen ja käännöksiin noudattaen direktiiviä 2010/64/EU oikeudesta 
tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön tarvittavat mekanismit viivästysten tai esteiden välttämiseksi; pitää 
valitettavana, että puitepäätöksessä 2002/584/YOS ei ole määräaikoja eurooppalaisten 
pidätysmääräysten käännösten toimittamiselle;  

24. kehottaa komissiota huolehtimaan määräaikojen yhdenmukaisesta soveltamisesta ja 
tehokkaasta valvonnasta; 

25. kehottaa komissiota varmistamaan riittävän rahoituksen Eurojustille ja Euroopan 
oikeudelliselle verkostolle, jotta ne voivat helpottaa ja koordinoida eurooppalaisten 
pidätysmääräysten täytäntöönpanoa; pitää valitettavana, että komission Eurojustille 
myöntämät nykyiset määrärahat ovat riittämättömät suhteessa viraston jatkuvasti 
kasvavasta työmäärästä johtuviin haasteisiin, ja toteaa, että seurauksena on tilanne, jossa 
rahoitus polkee paikallaan vaikka työmäärä kasvaa; huomauttaa, että Eurojustin 
talousarvion on olennaisen tärkeää vastata sen tehtäviä ja painopisteitä, jotta se voi 
täyttää tehtävänsä; toistaa kehotuksensa perustaa erityinen eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva oikeudellinen verkosto;  

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan riittävästi rahoitusta eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen kohteena oleville henkilöille annettavan oikeusavun järjestämiseen 
sekä pidätysmääräyksen antaneessa että sen täytäntöönpanojäsenvaltiossa ennen 
luovutuksen määräämistä, rahoitusta pätevien tulkkien ja kääntäjien käyttämiseen ja 
eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan erityiskoulutuksen järjestämiseen oikeusalan 
ammattilaisille, muun muassa poliisille, syyttäjille, tuomareille ja puolustusasianajajille, 
erityisesti eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusoikeusnäkökohdista, 
oikeasuhteisuuden arvioinnista ja vankeudelle vaihtoehtoisista toimenpiteistä, 
edustuksesta eurooppalaisen pidätysmääräyksen alaisissa tapauksissa, menettelystä 
ennakkoratkaisun pyytämiseksi unionin tuomioistuimelta ja menettelystä takuiden 
pyytämiseksi muiden jäsenvaltioiden viranomaisilta; pitää arvossa Euroopan juridisen 
koulutusverkoston (EJTN) ohjelmia, kuten eurooppalaista pidätysmääräystä koskevia 
simulaatioita ja kielikoulutusta; korostaa, että tasaveroisen lähtöaseman varmistamiseksi 
asianajajilla olisi oltava mahdollisuus saada kohdennettua, kaikkien saatavilla olevaa ja 
kohtuuhintaista koulutusta; kehottaa komissiota edistämään ja helpottamaan tällaisen 
koulutuksen tarjoamista; 

27. kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tukemaan ja mahdollisesti 
kehittämään edelleen Euroopan juridista koulutusverkostoa ja olemassa olevia 
tuomareiden ja syyttäjien kansallisia koulutusfoorumeita sekä tarvittaessa perustamaan 
täydentävän foorumin koulutuksen tarjoamiseksi asiantuntijoille ja oikeusalan 
ammattilaisille vastavuoroisen tunnustamisen välineistä, eurooppalainen 
pidätysmääräys mukaan lukien; painottaa, että foorumin olisi annettava heille tietoa 
välineiden läheisistä yhteyksistä ja myös yhteinen keskustelukanava kokemusten 
vaihtoa varten;

28. panee merkille, että viranomaisten välistä yhteistyötä, myös perusoikeuksien 
noudattamista, voidaan parantaa turvallisen tekniikan ja digitalisaation avulla; pitää 
myönteisenä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vankeustietokannan 
perustamista; pyytää kehittämään keskitetyn tietokannan, joka sisältää eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevan eri maiden kansallisen oikeuskäytännön (vastaavia on 
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muillakin EU:n oikeuden aloilla)40; katsoo, että erityinen julkinen tietokanta 
eurooppalaisten pidätysmääräysten alalla toimivista asianajajista voisi auttaa takaamaan 
oikeuden käyttää avustajaa; 

29. vaatii tarkistamaan säännöllisesti täytäntöön panemattomat eurooppalaiset 
pidätysmääräykset ja harkitsemaan, pitäisikö ne ja niihin liittyvät SIS II -kuulutukset ja 
Interpol-kuulutukset peruuttaa; kehottaa myös peruuttamaan eurooppalaiset 
pidätysmääräykset ja vastaavat SIS II -kuulutukset ja Interpol-kuulutukset, jos 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta on kieltäydytty ehdottoman perusteen, kuten ne 
bis in idem -periaatteen, nojalla; 

30. kehottaa komissiota ottamaan SEU-sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti 
huomioon kansallisten parlamenttien lausunnot, jos se päättää ehdottaa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä EU:n rikosoikeuden alalla, koska 
kansallisten parlamenttien osallistuminen antaa mahdollisuuden valvoa toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista EU:n rikosoikeudessa; 

Perusoikeuksia koskevat suositukset

31. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan SEU-sopimuksen 2 artiklassa asetettuja 
velvoitteita, jotka koskevat ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-
arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden oikeudet mukaan luettuina; korostaa, että jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla sellaisilla henkilöillä, myös rikoksen uhreilla ja eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen kohteena olevilla etsityillä henkilöillä, joiden EU:n oikeuteen 
perustuvia oikeuksia ja vapauksia loukataan, on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa perusoikeuskirjan 47 artiklan ja unionin 
tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti; korostaa, että jokaisella on 
yhtä lailla oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin täytäntöönpanovaltiossa mutta kun 
niihin turvaudutaan, on varmistettava sovellettavassa vastavuoroisen tunnustamisen 
välineessä asetettujen määräaikojen noudattaminen tai täsmällisen määräajan puuttuessa 
riittävän nopea käsittely, jotta voidaan varmistaa, ettei vaaranneta vastavuoroisen 
tunnustamisen prosessin tarkoitusta; 

32. panee merkille, että vaikka SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn soveltaminen vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko olemassa painavia perusteita olettaa, että luovutetun 
henkilön perusoikeuksia loukataan; korostaa, että SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 ja 
2 kohdan soveltaminen ei merkitse automaattista kieltäytymistä vastavuoroisesta 
tunnustamisesta rikosasioissa tehtävän yhteistyön ja koko EU:n oikeudellisen 
yhteistyöjärjestelmän toiminnan suuren merkityksen vuoksi; korostaa, että Eurojustin 
tärkeänä tehtävänä on avustaa jäsenvaltioita niiden antaessa tai pannessa täytäntöön 
asiaan liittyviä määräyksiä, jotta voidaan lisätä varmuutta ja keskinäistä luottamusta; 
suosittaa siksi, että otetaan käyttöön turvaamistoimijärjestelmä, johon sisältyy myös 
välineen käytön keskeyttäminen, jotta voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden antamia takuita 
ja lisätä luottamusta ja vastavuoroista tunnustamista; 

40 Katso Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) teettämä, kesäkuussa 2020 julkaistu Euroopan tason 
täytäntöönpanon arviointi eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä.
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33. korostaa yhteyttä vankeusolojen ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien 
toimenpiteiden välillä ja muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 3 artiklalla ja asiaa koskevalla oikeuskäytännöllä asetetaan 
jäsenvaltioille paitsi negatiivisia velvoitteita myös positiivisia velvoitteita vaatimalla 
niitä varmistamaan, että vankilaolot ovat ihmisarvon mukaisia ja että 
oikeudenloukkaukset tutkitaan perusteellisesti ja tehokkaasti; kehottaa komissiota 
tutkimaan EU:n tasolla käytettävissä olevia oikeudellisia ja taloudellisia keinoja 
vankeusoloja koskevien normien parantamiseksi;

34. on huolissaan joidenkin jäsenvaltioiden vankilaoloista; pitää tähän liittyen myönteisenä 
uutta perusoikeusviraston vankeustietokantaa41 ja katsoo sen olevan ensimmäinen 
edistysaskel kohti vankilaolojen parempaa yhteistä arviointia EU:ssa;

35. kehottaa jälleen42 jäsenvaltioita parantamaan puutteellisia vankilaoloja; kehottaa 
komissiota hyödyntämään täysimääräisesti mahdollisuuden rahoittaa pidätyskeskusten 
ja vankiloiden nykyaikaistamista EU:n rakennerahastoista; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että neuvosto kehotti vuonna 2018 antamissaan päätelmissä ”Edistetään vastavuoroista 
tunnustamista lisäämällä keskinäistä luottamusta”43 komissiota edistämään EU:n 
varojen käyttöä jäsenvaltioiden tukemiseksi puutteellisia vankeusoloja koskevan 
ongelman ratkaisemisessa; 

36. toistaa pitävänsä tärkeänä perustaa – mahdollisesti antamalla lainsäädäntöehdotus ja 
tekemällä lisäksi toimielinten välinen sopimus – demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskeva EU:n mekanismi, joka koostuu vuosittaisesta riippumattomasta 
ja näyttöön perustuvasta tarkastelusta, jossa arvioidaan, noudattavatko kaikki EU:n 
jäsenvaltiot SEU-sopimuksen 2 artiklaa, sekä maakohtaisista suosituksista, joilla 
lisätään jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta; toteaa, että demokratiaa, oikeusvaltiota 
ja perusoikeuksia koskeva EU:n mekanismi voisi olennaisesti lujittaa jäsenvaltioiden 
keskinäistä luottamusta eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehtyä puitepäätöstä 
sovellettaessa;

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;

38. kehottaa komissiota toteuttamaan muun muassa arvioinnin ne bis in idem -periaatteen 
noudattamisesta ja oikeasuhteisuustarkastuksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antamisesta kaikkien asiaankuuluvien tekijöiden ja olosuhteiden perusteella, joita ovat 
muun muassa rikoksen vakavuus, tapauksen oikeudenkäyntivalmius, vaikutukset etsityn 

41 FRA:n vankeustietokanta 2015–2019, https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention/criminal-
detention/home 
42 Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. lokakuuta 2017 vankilajärjestelmistä ja -oloista (EUVL C 346, 
27.9.2018, s. 94).
43 EUVL C 449, 13.12.2018, s. 6.

https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention/criminal-detention/home
https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention/criminal-detention/home


24/34 RR\1220194_MNBFI.docx

FI

henkilön oikeuksiin, kustannusvaikutukset ja asianmukaisten, lievempien 
vaihtoehtoisten toimenpiteiden käytettävyys, sekä vakioimaan kuulemismenettelyn, 
jolla pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion ja sen täytäntöönpanojäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanosta ja etenkin oikeasuhteisuudesta, oikeudenkäyntivalmiudesta ja 
tuomiovaltakiistoista, ja laatimaan yleiskatsauksen mahdollisista SEUT-sopimuksen 82 
artiklan 1 kohdan mukaisista lainsäädäntötoimista;

39. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen 
valinnaisen pöytäkirjan;

40. huomauttaa, että puutteet oikeudellisessa yhteistyössä, myös eurooppalaisten 
pidätysmääräysten suhteen, voivat olla vastoin rikoksen uhrien etuja ja johtaa 
oikeussuojan epäämiseen ja rikoksen uhrien puutteelliseen suojeluun; korostaa, että 
oikeudellisen yhteistyön puutteista seuraava rankaisemattomuus voi vaikuttaa 
haitallisesti ja kielteisesti oikeusvaltioon, oikeusjärjestelmiin, kansalaisten 
luottamukseen toimielimiä kohtaan sekä rikoksen uhreihin ja yhteiskuntaan yleensä;

41. korostaa, että perusoikeusviraston mukaan syytettyjen prosessuaalisista oikeuksista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä tiedotetaan eri laajuudessa ja eri tavoin; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön suojatoimia sen varmistamiseksi, että yksittäiset 
henkilöt saavat varmasti tiedon prosessuaalisista oikeuksistaan heti jouduttuaan 
rikosepäilyn alaiseksi; 

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; 

Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva yhtenäinen oikeudellinen kehys

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;

44. kehottaa komissiota laatimaan vastavuoroista tunnustamista varten johdonmukaiset 
toimintalinjat, joissa otetaan huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten menettelyjen yhdenmukaistamisen 
nykyinen taso ja perusoikeuskirjassa tunnustetut perusoikeudet;

45. kehottaa komissiota toteuttamaan vastavuoroisen tunnustamisen välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan ehkäistä eroavuuksia ja varmistaa välineiden 
koordinointi ja asianmukainen vuorovaikutus; kehottaa havainnoimaan erityisesti, miten 
käsillä olevaa välinettä sovelletaan eri maissa käytännössä, jotta voidaan määrittää 
hyviä käytäntöjä, joiden tuloksena tiettyjen jäsenvaltioiden antamat pidätysmääräykset 
pannaan tehokkaasti täytäntöön, sekä kehottaa tarkastelemaan erityisongelmia maissa, 
joissa eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanosta kieltäydytään usein;
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46. toteaa, että eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen 
täytäntöönpanossa havaittuihin ongelmiin on etsittävä ratkaisuja yhdistelemällä 
käytännön toimenpiteitä (oikeusalan ammattilaisten kouluttaminen), ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (käsikirjat ja suositukset) ja tarkkaan kohdennettua lainsäädäntöä 
(oikeusviranomaisen, ne bis in idem -periaatteen, perusoikeuksien ym. määrittely) sekä 
toisessa vaiheessa tarpeellisina pidetyin toimenpitein lainsäädännön täydentämiseksi 
kohdennetusti (tutkintavankeus) ottaen huomioon yhdeksännen keskinäisen 
arviointikierroksen tulokset; katsoo, että komission olisi pyrittävä eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täysimääräiseen ja asianmukaiseen täytäntöönpanoon kaikissa 
jäsenvaltioissa ottaen huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön;

47. suosittaa edistämään keskipitkällä aikavälillä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskevaa EU:n säännöstöä, johon järjestelmällisesti kootaan olemassa oleva 
lainsäädäntö, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja EU:n eri välineiden 
johdonmukaisuus; 

Brexit

48. kehottaa komissiota jatkamaan neuvotteluja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, jotta 
voidaan turvata epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden prosessuaalisia oikeuksia ja 
perusoikeuksia koskevien EU:n normien säilyminen; ilmaisee huolensa siitä, että 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönoton 
jälkeen saavutetut tulokset saattavat kääntyä dramaattisesti päinvastaisiksi; 

°

° °

49. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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12.10.2020

PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen 
täytäntöönpanosta
(2019/2207(INI))

Valmistelija: Paulo Rangel

EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että eurooppalainen pidätysmääräys on yhteydessä unionin kansalaisuuteen ja 
siten tulosta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen perustuvasta henkilöiden 
vapaasta liikkuvuudesta; ottaa huomioon, että sen tehokkaan toiminnan ehdottomana 
edellytyksenä on jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus ja sen taustalla vaikuttaa 
Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (SEU) ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien yleinen kunnioittaminen;

B. toteaa, että keskinäistä luottamusta on viime vuosina heikentänyt huoli kansallisten 
oikeusviranomaisten riippumattomuuden puutteesta ja pidätysoloista joissakin 
jäsenvaltioissa;

C. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat antaneet ja panneet 
täytäntöön huomattavan määrän eurooppalaisia pidätysmääräyksiä; panee merkille, että 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevassa poliittisessa 
julistuksessa todetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU huolehtivat ”kattavasta, 
tiiviistä, tasapainoisesta ja vastavuoroisesta lainvalvontaa koskevasta ja 
rikosoikeudellisesta yhteistyöstä”;

D. toteaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen rikosoikeudellisen yhteistyön 
uusista järjestelyistä neuvotellaan edelleen;

E. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen myötä SEU:n pöytäkirjassa 
N:o 36 olevan 10 artiklan 4 ja 5 kohta vanhentuvat;

1. muistuttaa, että eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehty puitepäätös, jolla otettiin 
käyttöön yksi vanhimmista rikosoikeuden alan vastavuoroiseen tunnustamiseen 



RR\1220194_MNBFI.docx 27/34

FI

perustuvista välineistä, on onnistunut oikeudellisen yhteistyön väline, joka on 
huomattavasti yksinkertaistanut ja nopeuttanut EU:n jäsenvaltioiden välisiä 
luovuttamismenettelyjä verrattuna eri lainkäyttöalueiden välisiin rikoksen johdosta 
tapahtuvaa luovuttamista koskeviin perinteisiin yhteistyöjärjestelmiin;

2. toteaa, että puitepäätös on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden eurooppalaisen alueen 
kulmakivi ja että sen asianmukainen täytäntöönpano on keskeisen tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa lainvalvontaviranomaisten sujuva yhteistyö;

3. toteaa, että puitepäätöksen täytäntöönpano on pannut monien jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmät koetukselle, varsinkin kun on kyse niiden omien kansalaisten 
luovuttamisesta rikoksen johdosta; toteaa puitepäätöksen paljastaneen suuria kansallisia 
eroja aineellisessa rikosoikeudessa ja rikosprosessioikeudessa;

4. katsoo, että rikollisuuden, muun muassa korruption, ihmiskaupan, kyberrikollisuuden, 
ympäristörikosten ja sukupuoleen perustuvan väkivallan, lisääntymisen rajatylittävien 
vaikutusten vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että jäsenvaltiot kunnioittavat 
oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia erityisesti prosessuaalisten oikeuksien osalta;

5. korostaa, että oikeus- ja sisäasioiden alan siirtymätoimenpiteiden tosiasiallinen 
päättyminen SEU:n pöytäkirjassa N:o 36 olevan VII osaston mukaisesti lisää 
jäsenvaltioiden vastuuta pidättyä SEU:n 4 artiklan 3 kohdassa määrätyn vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti kaikista toimenpiteistä, jotka vaarantaisivat unionin 
tavoitteiden saavuttamisen, SEU:n 3 artiklassa määrätyt tavoitteet mukaan lukien;

6. toteaa, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano ei ole vieläkään 
täysimittaista jäsenvaltioiden välisen luottamuksen puutteen vuoksi; tähdentää, että on 
jäsenvaltioiden vastuulla varmistaa vankka keskinäinen luottamus, joka perustuu niiden 
velvollisuuteen noudattaa perussopimuksia, perusoikeuskirjaa ja EU:n lainsäädäntöä 
sekä siihen, että niiden toimielimet noudattavat EU:n arvoja, oikeusvaltioperiaate ja 
perusoikeudet mukaan lukien (SEU:n 2 ja 6 artikla);

7. korostaa, että eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan järjestelmän perustana oleva 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate tukeutuu siihen, että jäsenvaltiot luottavat 
kansallisten oikeusjärjestelmiensä kykyyn taata vastaava ja tehokas suoja EU:n tasolla 
ja erityisesti perusoikeuskirjassa tunnustetuille perusoikeuksille;

8. tähdentää siksi, että jäsenvaltioiden velvollisuutena on varmistaa eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen osalta prosessuaalisten ja perusoikeuksien korkeatasoinen suoja ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen sekä oikeuslaitoksensa riippumattomuus 
tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi; panee merkille merkittävän kehityksen Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, jossa vahvistettiin kyseiset periaatteet;

9. korostaa, että demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n mekanismin 
perustaminen vahvistaa osaltaan jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta ja tehostaa 
siten myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toimintaa;

10. toteaa, että se, että jokin jäsenvaltio loukkaa SEU:n 2 artiklassa vahvistettuja EU:n 
arvoja, vaarantaa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 
soveltamisen heikentämällä tätä luottamusta; huomauttaakin, että näiden arvojen 
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kunnioittaminen olisi varmistettava ottamalla käyttöön kaikki saatavilla olevat seuranta- 
ja korjausmekanismit;

11. panee tältä osin merkille komission heinäkuussa 2019 julkistaman aloitteen 
oikeusvaltioperiaatetta koskevasta tarkastelukierroksesta ja 30. syyskuuta 2020 annetun 
ensimmäisen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot;

12. katsoo, että eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen soveltamista 
olisi analysoitava tällaisen mekanismin perustamisen valossa; kehottaa komissiota 
päivittämään ”Käsikirjan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja 
täytäntöönpanosta”, jotta voidaan ottaa huomioon tätä asiaa koskevan oikeuskäytännön 
merkittävä kehitys;

13. katsoo, että tarvitaan lisää monialaisia toimenpiteitä, jotta voidaan lisätä keskinäistä 
luottamusta kansallisiin rikosoikeusjärjestelmiin ja siten tehostaa oikeudellista 
yhteistyötä;

14. korostaa tässä yhteydessä virastojen, kuten EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön viraston 
(Eurojust), ja aloitteiden, kuten eurooppalaista pidätysmääräystä käsittelevän 
koordinointiryhmän äskettäisen perustamisen, tärkeää roolia keskinäisen luottamuksen 
lisäämisessä;

15. muistuttaa, että on tärkeää varmistaa, että kaikille eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
kohteena oleville henkilöille taataan heidän prosessuaaliset oikeutensa, mukaan lukien 
oikeus saada tietoa menettelyistä, oikeus oikeudelliseen neuvontaan ja edustukseen, 
oikeus saada oikeusapua sekä oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin;

16. korostaa, että kun menettelyvaatimukset täyttyvät puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa 
lueteltujen rikosten osalta, vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta olisi sovellettava 
kaikilta osin ja kaikkia poikkeuksia olisi tulkittava suppeasti, arvioimatta syytteen 
sisältöä;

17. korostaa, että puitepäätöksen soveltamista on vielä parannettava ja että tämän olisi 
koskettava seuraavien täytäntöönpanoa: epäiltyjen henkilöiden prosessuaaliset oikeudet, 
takeet vankilaoloja koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta, ne bis in idem -
periaate sekä pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevat säännöt, kun eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen kohteena oleva henkilö on alaikäinen eikä häntä voida ikänsä takia 
pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena pidätysmääräyksen perusteena olevista teoista 
täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön mukaan;

18. muistuttaa, että puitepäätös hyväksyttiin hallitustenvälisen yhteistyön menetelmällä, 
joka oli käytössä aiemmassa, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskeneessa kolmannessa pilarissa; katsoo, että olisi hyödyllistä sisällyttää puitepäätös 
täysimääräisesti Lissabonin sopimuksen piiriin SEUT:n 288 artiklassa tarkoitettuna 
asetuksena ja menetellä SEU:n pöytäkirjassa N:o 36 olevan 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, jolloin Euroopan parlamentti voisi toimia toisena lainsäätäjänä;

19. on vakuuttunut, että puitepäätöksen tuominen Lissabonin sopimuksen piiriin tuottaisi 
merkittävää hyötyä demokraattisen legitiimiyden, oikeusvarmuuden ja avoimuuden 
kannalta, lisäisi johdonmukaisuutta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttyjen muiden rikosoikeudellisten välineiden kanssa ja mahdollistaisi 
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”oikeusviranomaisen” selventämisen EU:n oikeuden itsenäisenä käsitteenä; katsoo, että 
tässä prosessissa olisi muun muassa säädettävä pidätysmääräyksen antaneen 
viranomaisen velvollisuudesta tehdä johdonmukaisesti oikeasuhteisuustarkastus, 
vahvistettava nimenomaiset perusteet henkilön luovuttamisesta kieltäytymiselle SEU:n 
6 artiklan ja perusoikeuskirjan mukaisesti ja säädettävä jäsenvaltioiden nimenomaisesta 
velvollisuudesta ilmoittaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta ja 
täytäntöönpanosta sekä lisättävä komission täytäntöönpanovaltuuksia; muistuttaa 
kuitenkin, että tätä sisällyttämistä ei pitäisi tehdä nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisen pikaisen parantamisen kustannuksella;

20. ehdottaakin, että parlamentti järjestää kuluvalla vaalikaudella säännöllisiä kuulemisia 
jäsenvaltioiden ja Eurojustin kanssa, jotta voidaan lisätä vuoropuhelua ja avoimuutta 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen soveltamisen osalta;

21. kannattaa puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa olevan rikosten luettelon tarkistamista 
sen soveltamisesta saatujen kokemusten mukaisesti;

22. korostaa, että perusoikeuskirja on primaarioikeuden lähteenä aina ensisijainen mihin 
tahansa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan sekundaarilainsäädäntöön nähden; 
vaatii, että kuten perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdassa todetaan, jäsenvaltiot ja siten 
myös niiden tuomioistuimet noudattavat perusoikeuskirjaa unionin oikeutta 
soveltaessaan eli myös silloin, kun pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen ja 
täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen soveltavat kansallisia säännöksiä, jotka 
on annettu puitepäätöksen saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä; katsoo siksi, 
että automaattinen luovuttaminen ei tule kysymykseen, kuten unionin tuomioistuin on 
todennut tuomiossaan asiassa Aranyosi (asia C-404/15); korostaa, että 
tuomioistuinvalvontaa tarvitaan aina muun muassa varmistamaan, että päätös on ollut 
lainmukainen, että viranomainen on ollut toimivaltainen ja että perusoikeuksia on 
kunnioitettu; toteaa, että kun täytäntöönpanojäsenvaltion oikeusviranomaisella on 
tiedossaan seikkoja, jotka viittaavat todelliseen vaaraan siitä, että perusoikeuksia 
loukataan pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, kyseisellä oikeusviranomaisella 
on velvollisuus arvioida tämän vaaran olemassaoloa, kun se päättää henkilön 
luovuttamisesta pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion viranomaisille;

23. panee merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta antaa mahdollisuuden 
rikosoikeudellisen säännöstön lähentämiseen; muistuttaa, että EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevassa poliittisessa julistuksessa todetaan, että 
Yhdistynyt kuningaskunta ja EU huolehtivat ”kattavasta, tiiviistä, tasapainoisesta ja 
vastavuoroisesta lainvalvontaa koskevasta ja rikosoikeudellisesta yhteistyöstä”;

24. huomauttaa, että jos EU ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät saa siirtymäkauden loppuun 
mennessä aikaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaa uutta sopimusta 
osana yleistä kumppanuussopimusta, osapuolten on alettava uudelleen soveltaa vuonna 
1957 tehtyä Euroopan neuvoston yleissopimusta rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta, mikä merkitsee paljon hitaampia, luonteeltaan poliittisia ja 
diplomaattisia eikä niinkään teknisiä menettelyjä;

25. painottaa, ettei EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä voida tehdä 
rikosoikeudellista yhteistyötä koskevaa sopimusta ilman, että ne sitoutuvat 
perusoikeuksiin, mukaan lukien se, että Yhdistynyt kuningaskunta jatkossakin 
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noudattaa Euroopan ihmisoikeussopimusta ja panee sen täytäntöön ja kunnioittaa ne bis 
in idem -periaatetta ja prosessuaalisia oikeuksia, ja että unionin tuomioistuimella on 
rooli tässä asiassa.
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