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Tarkistus 1
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

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

Or. en

Tarkistus 2
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
27. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2008/947/YOS 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
soveltamisesta tuomioihin ja 
valvontapäätöksiin 
valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten 
seuraamusten valvomiseksi1 a,
_________________
1 a EUVL L 337, 16.12.2008, s. 102.

Or. en

Tarkistus 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon 
23. lokakuuta 2009 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2009/829/YOS 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
soveltamisesta valvontatoimia koskeviin 
päätöksiin Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden 
vaihtoehtona1 b,
_________________
1 b EUVL L 294, 11.11.2009, s. 20.

Or. en

Tarkistus 4
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 5. lokakuuta 2017 
antamansa päätöslauselman 
vankilajärjestelmistä ja -oloista1 c,
_________________
1 c Hyväksytyt tekstit P8_TA(2017)0385.

Or. en

Tarkistus 5
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
17. huhtikuuta 2019 antamansa 
lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi oikeusalan 
ohjelman perustamisesta1 d,
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_________________
1 d Hyväksytyt tekstit P8_TA(2019)0406

Or. en

Tarkistus 6
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon eräiden 
syyttömyysolettamaan liittyvien 
näkökohtien ja läsnäoloa 
oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden 
lujittamisesta rikosoikeudellisissa 
menettelyissä 9. maaliskuuta 2016 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/3431 e,
_________________
1 e EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 7
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon rikoksesta 
epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista 
menettelytakeista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä 11. toukokuuta 2016 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/8001 f,
_________________
1 f EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon rikosasioita 
koskevasta eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä 3. huhtikuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2014/41/EU1 h,
_________________
1 h EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1.

Or. en

Tarkistus 9
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
syyttömyysolettamasta 
9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2016/343,

Or. en

Tarkistus 10
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EPRS:n tilaaman 
tammikuussa 2014 valmistuneen Euroopan 
tason lisäarvon arvioinnin eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä,

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

Or. en

Tarkistus 11
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
16. joulukuuta 2019 annetut neuvoston 
päätelmät vankeuden vaihtoehdoista: 
ilman vapaudenmenetystä toteutettavat 
seuraamukset ja toimenpiteet 
rikosoikeuden alalla1 i,
_________________
1 i EUVL C 422, 16.12.2019, s. 9.

Or. en

Tarkistus 12
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 13
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
30. syyskuuta 2020 antaman 
oikeusvaltiokertomuksen 2020 
(COM(2020)580),

Or. en

Tarkistus 14
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2020 
antamansa mietinnön demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamisesta (A9-
0170/2020),

Or. en

Tarkistus 15
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansallisten, 
eurooppalaisten ja kansainvälisten 
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kansalaisjärjestöjen raportit,

Or. en

Tarkistus 16
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeusviraston (FRA) tekemän työn 
ja erityisesti mietinnöt ”Rights in practice: 
access to a lawyer and procedural rights 
in criminal and European arrest warrant 
proceedings”, ”Criminal detention 
conditions in the European Union: rules 
and reality” ja ”Criminal detention and 
alternatives: fundamental rights aspects 
in EU cross-border transfers” sekä 
joulukuussa 2019 perustetun tietokannan 
rikollisten vankeusoloista,

Or. en

Tarkistus 17
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön ja etenkin sen 
9. heinäkuuta 2019 antaman tuomion 
asiassa Romeo Castaño v. Belgia,

Or. es
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Tarkistus 18
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston yleissopimukset, suositukset ja 
päätöslauselmat vankiloita koskevista 
kysymyksistä ja rikosoikeuden yhteistyön 
alalta,

Or. en

Tarkistus 19
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että unionissa 
tehtävällä oikeudellisella yhteistyöllä on 
merkittävä rooli strategisen 
riippumattomuuden sekä ympäristöön 
liittyvien, sosiaalisten, taloudellisten ja 
digitaalisten tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. es

Tarkistus 20
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on yksinkertaistettu ja 
nopeutettu oikeusviranomaisten välinen 

A. toteaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva menettely on 
yksinkertaistettu ja nopeutettu 
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luovuttamismenettely, joka on ollut 
käyttöönotostaan lähtien vastavuoroisen 
tunnustamisen lippulaivahanke ja käytetyin 
väline rikosasioissa;

oikeusviranomaisten välinen 
luovuttamismenettely ja että 
eurooppalainen pidätysmääräys on ollut 
käyttöönotostaan lähtien vastavuoroisen 
tunnustamisen lippulaivahanke ja käytetyin 
väline rikosasioissa; huomauttaa, että 
eurooppalainen pidätysmääräys ei ole 
oikeusviranomaisten välinen menettely, 
vaan oikeudellinen sui generis -päätös.

Or. en

Tarkistus 21
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on yksinkertaistettu ja 
nopeutettu oikeusviranomaisten välinen 
luovuttamismenettely, joka on ollut 
käyttöönotostaan lähtien vastavuoroisen 
tunnustamisen lippulaivahanke ja käytetyin 
väline rikosasioissa;

A. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on yksinkertaistettu ja 
nopeutettu oikeusviranomaisten välinen 
luovuttamismenettely, joka hyväksyttiin 
kiireellisesti 9/11:n jälkeen ja josta on 
tullut käyttöönotostaan lähtien 
vastavuoroisen tunnustamisen 
lippulaivahanke ja yleisimmin käytetty 
väline rikosasioissa;

Or. en

Tarkistus 22
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on yksinkertaistettu ja 
nopeutettu oikeusviranomaisten välinen 
luovuttamismenettely, joka on ollut 
käyttöönotostaan lähtien vastavuoroisen 

A. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on yksinkertaistettu rajat 
ylittävä oikeusviranomaisten välinen 
luovuttamismenettely, joka on ollut 
käyttöönotostaan lähtien vastavuoroisen 
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tunnustamisen lippulaivahanke ja käytetyin 
väline rikosasioissa;

tunnustamisen lippulaivahanke ja käytetyin 
väline rikosasioissa;

Or. en

Tarkistus 23
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on menestystarina, joka 
on korvannut rikoksentekijöiden 
luovuttamiset siirroilla; ottaa huomioon, 
että siirto suoritetaan aiempaa 
nopeammin eli keskimäärin 40 päivässä, 
jos asianomainen ei anna suostumustaan;

B. katsoo, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on korvannut 
rikoksentekijöiden luovuttamiset 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
perusteella tapahtuvalla luovuttamisella; 
ottaa huomioon, että 
luovuttamismenettelyjen kesto lyheni 
keskimäärin 40 päivään vuonna 2017 
keskimäärin 50 päivästä vuonna 2016, jos 
asianomainen ei anna suostumustaan; 
toteaa joidenkin jäsenvaltioiden 
ilmoittaneen, että luovuttamismenettelyt 
kestivät enintään 90 päivää, jos 
asianomainen ei anna suostumustaan1 a;
_________________
1 a Replies to questionnaire on quantitative 
information on the practical operation of 
theEuropean arrest warrant – Year 2017, 
SWD(2019) 318 final.

Or. en

Tarkistus 24
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että eurooppalainen B. katsoo, että eurooppalainen 
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pidätysmääräys on menestystarina, joka on 
korvannut rikoksentekijöiden luovuttamiset 
siirroilla; ottaa huomioon, että siirto 
suoritetaan aiempaa nopeammin eli 
keskimäärin 40 päivässä, jos asianomainen 
ei anna suostumustaan;

pidätysmääräys on menestystarina, joka on 
korvannut rikoksentekijöiden luovuttamiset 
siirroilla; ottaa huomioon, että siirto 
suoritetaan aiempaa nopeammin eli 
keskimäärin 40 päivässä, jos asianomainen 
ei anna suostumustaan, vaikka joissakin 
jäsenvaltioissa on tapana jatkaa tätä 
määräaikaa tai olla noudattamatta 
vastavuoroista tunnustamista koskevia 
vaatimuksia;

Or. es

Tarkistus 25
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on menestystarina, joka on 
korvannut rikoksentekijöiden luovuttamiset 
siirroilla; ottaa huomioon, että siirto 
suoritetaan aiempaa nopeammin eli 
keskimäärin 40 päivässä, jos asianomainen 
ei anna suostumustaan;

B. katsoo, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on yleisesti ottaen 
menestystarina, joka on korvannut 
rikoksentekijöiden luovuttamiset siirroilla; 
ottaa huomioon, että siirto suoritetaan 
aiempaa nopeammin eli keskimäärin 40 
päivässä, jos asianomainen ei anna 
suostumustaan;

Or. es

Tarkistus 26
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on menestystarina, joka on 
korvannut rikoksentekijöiden luovuttamiset 
siirroilla; ottaa huomioon, että siirto 

B. katsoo, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on menestystarina, joka on 
korvannut rikoksentekijöiden luovuttamiset 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
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suoritetaan aiempaa nopeammin eli 
keskimäärin 40 päivässä, jos asianomainen 
ei anna suostumustaan;

perusteella tapahtuvalla luovuttamisella; 
ottaa huomioon, että 
luovuttamismenettelyt suoritetaan aiempaa 
nopeammin eli keskimäärin 40 päivässä, 
jos asianomainen ei anna suostumustaan;

Or. en

Tarkistus 27
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että vuosina 
2005–2016 annetuista 150 000 
pidätysmääräyksestä pantiin täytäntöön 
vain 43 000 ja että täytäntöönpanosta 
kieltäytyminen ei ole mitenkään 
poikkeuksellista;

Or. es

Tarkistus 28
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU:n oikeudellinen 
yhteistyö rikosasioissa perustuu Tampereen 
Eurooppa-neuvostossa vuonna 1999 
käyttöön otettuun vastavuoroiseen 
tunnustamiseen; toteaa, että Lissabonin 
sopimus muutti merkittävästi EU:n 
oikeuksia ja että siitä alkaen SEUT-
sopimuksen 82 artikla on tarjonnut näille 
toimille nimenomaisen oikeusperustan;

C. toteaa, että EU:n oikeudellinen 
yhteistyö rikosasioissa perustuu Tampereen 
Eurooppa-neuvostossa vuonna 1999 
muotoiltuun vastavuoroiseen 
tunnustamiseen; toteaa, että Lissabonin 
sopimus muutti merkittävästi EU:n 
perustuslaillista kehystä ja että siitä alkaen 
SEUT-sopimuksen 82 artikla on tarjonnut 
kaikenmuotoisten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
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varmistamiseksi laadituille säännöille ja 
menettelyille nimenomaisen 
oikeusperustan;

Or. en

Tarkistus 29
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. huomauttaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ei ole uusi asia, sillä se 
kehitettiin tavaroiden, henkilöiden, 
palvelujen ja pääoman vapaan 
liikkuvuuden alalla (nk. Cassis de Dijon -
periaate);

D. huomauttaa, 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 
vastavuoroisella tunnustamisella on 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella tiettyjä erityispiirteitä, kun 
otetaan huomioon sen vaikutukset 
perusoikeuksiin ja valtion 
täysivaltaisuuteen sekä siihen, missä 
määrin sitä on helpotettava 
yhdenmukaistamalla aineellista 
rikosoikeutta ja rikosprosessia erityisesti 
menettelytakeiden osalta;

Or. en

Tarkistus 30
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. huomauttaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ei ole uusi asia, sillä se 
kehitettiin tavaroiden, henkilöiden, 

D. huomauttaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ei ole uusi asia, sillä se 
kehitettiin tavaroiden, henkilöiden, 
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palvelujen ja pääoman vapaan 
liikkuvuuden alalla (nk. Cassis de Dijon -
periaate);

palvelujen ja pääoman vapaan 
liikkuvuuden alalla (nk. Cassis de Dijon -
periaate); huomauttaa, että kaikenlainen 
taantuminen vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen soveltamisessa 
rikosoikeuden alalla voi aiheuttaa 
kielteisiä vaikutuksia ja haitata 
periaatteen soveltamista muilla aloilla, 
kuten sisämarkkinoilla;

Or. es

Tarkistus 31
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. huomauttaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ei ole uusi asia, sillä se 
kehitettiin tavaroiden, henkilöiden, 
palvelujen ja pääoman vapaan 
liikkuvuuden alalla (nk. Cassis de Dijon -
periaate);

D. huomauttaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ei ole uusi asia, sillä se 
kehitettiin tavaroiden, henkilöiden, 
palvelujen ja pääoman vapaan 
liikkuvuuden alalla; toteaa kuitenkin, että 
rikosoikeudessa vastavuoroisella 
tunnustamisella on erilainen logiikka ja 
oikeusperusta kuin markkinoille pääsyä 
koskevien sääntöjen vastavuoroisella 
tunnustamisella;

Or. en

Tarkistus 32
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että vastavuoroisella 
tunnustamisella tarkoitetaan muissa 
jäsenvaltioissa annettujen oikeuden 

E. toteaa, että vastavuoroisella 
tunnustamisella tarkoitetaan muissa 
jäsenvaltioissa annettujen oikeuden 
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päätösten suoraa tunnustamista niin, että 
tunnustamatta jättäminen on poikkeus 
säännöstä; ottaa huomioon, että se 
edellyttää myös toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä;

päätösten suoraa tunnustamista niin, että 
tunnustamatta jättäminen on poikkeus 
säännöstä; ottaa huomioon, että muiden 
jäsenvaltioiden tekemien päätösten 
uudelleentarkastelu muiden kuin 
puitepäätökseen sisältyvien perusteiden 
nojalla ei sovi yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa; ottaa huomioon, 
että tämän välineen soveltaminen 
edellyttää toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä ja 
luottamusta;

Or. es

Tarkistus 33
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että vastavuoroisella 
tunnustamisella tarkoitetaan muissa 
jäsenvaltioissa annettujen oikeuden 
päätösten suoraa tunnustamista niin, että 
tunnustamatta jättäminen on poikkeus 
säännöstä; ottaa huomioon, että se 
edellyttää myös toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä;

E. toteaa, että vastavuoroisella 
tunnustamisella tarkoitetaan muissa 
jäsenvaltioissa annettujen oikeuden 
päätösten tunnustamista; ottaa huomioon, 
että se edellyttää myös toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä; 
katsoo, että vastavuoroisen tunnustamisen 
ja perusoikeuksien on oltava tiiviisti 
sidoksissa toisiinsa; huomauttaa, että 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 82 artiklan nojalla hyväksytyt 
vastavuoroisen tunnustamisen 
vähimmäissäännöt eivät saa estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön yksilöiden suojelun 
korkeampaa tasoa;

Or. en

Tarkistus 34
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että vastavuoroisella 
tunnustamisella tarkoitetaan muissa 
jäsenvaltioissa annettujen oikeuden 
päätösten suoraa tunnustamista niin, että 
tunnustamatta jättäminen on poikkeus 
säännöstä; ottaa huomioon, että se 
edellyttää myös toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä;

E. toteaa, että vastavuoroisella 
tunnustamisella tarkoitetaan, että oikeuden 
päätöksestä ei saisi kieltäytyä vain sillä 
perusteella, että se on annettu toisessa 
jäsenvaltiossa, ja että tunnustamatta 
jättäminen on säädöksellä vahvistettuihin 
kieltäytymisperusteisiin perustuva 
poikkeus säännöstä; ottaa huomioon, että 
se edellyttää toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 35
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen on seurausta keskinäisestä 
luottamuksesta, joka perustuu 
yhteisymmärrykseen 
oikeusvaltioperiaatteesta ja 
perusoikeuksista; pitää luottamuksen 
lujittamista keskeisen tärkeänä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
moitteettoman toiminnan kannalta;

F. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen on seurausta keskinäisestä 
luottamuksesta, joka perustuu 
yhteisymmärrykseen 
oikeusvaltioperiaatteesta ja 
perusoikeuksista; katsoo, että Euroopan 
unioni tarvitsee tätä luottamusta 
erityisesti tällä historiallisesti 
ratkaisevalla hetkellä, jotta yhteisiin 
haasteisiin voidaan vastata onnistuneesti; 
pitää luottamuksen lujittamista keskeisen 
tärkeänä eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen moitteettoman 
toiminnan kannalta;

Or. es

Tarkistus 36
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Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen on seurausta keskinäisestä 
luottamuksesta, joka perustuu 
yhteisymmärrykseen 
oikeusvaltioperiaatteesta ja 
perusoikeuksista; pitää luottamuksen 
lujittamista keskeisen tärkeänä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
moitteettoman toiminnan kannalta;

F. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää jäsenvaltioilta 
vankkaa keskinäistä luottamusta, jonka 
olisi perustuttava yhteisymmärrykseen 
oikeusvaltioperiaatteesta ja 
perusoikeuksista; pitää luottamuksen 
lujittamista keskeisen tärkeänä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
moitteettoman toiminnan kannalta;

Or. en

Tarkistus 37
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustaminen luo 
perustan tämän luottamuksen 
palauttamiselle; toteaa, että nyt on aika 
kehittää konkreettisia keinoja, joilla 
tuetaan puitepäätöksen soveltamiseen 
liittyvää vastavuoroista tunnustamista 
yhdistämällä päätöksen soveltaminen 
mekanismin tuottamiin tuloksiin; ottaa 
huomioon, että puitepäätöksen 
soveltaminen puutteellisesti ja 
epäjohdonmukaisesti tietyissä 
jäsenvaltioissa ei lujita tätä keskinäistä 
luottamusta;

Or. es
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Tarkistus 38
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo keskinäisen luottamuksen 
edellyttävän, että jäsenvaltiot noudattavat 
EU:n oikeutta ja erityisesti 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta; 
ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen 
riippumattomuus on perusedellytys, joka 
olisi aina taattava; toteaa, että komission 
antaman oikeusvaltiokertomuksen 2020 
mukaan oikeuslaitoksen riippumattomuus 
on edelleen huolenaihe joissakin 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 39
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
luomisen perusta; huomauttaa, että sen 
virheellisellä soveltamisella voi olla 
tuhoisia vaikutuksia Schengen-alueen 
toimintaan;

G. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on yksi vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
lujittamisessa käytetyistä välineistä; 
katsoo, että perusoikeuskirjaa koskevan 
SEU-sopimuksen 6 artikla ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehty yleissopimus, SEUT-
sopimuksen 8 artikla, SEUT-sopimuksen 
15 artiklan 3 kohta, SEUT-sopimuksen 
16 artikla ja SEUT-sopimuksen 18–
25 artikla ovat vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen kehyksen keskeisiä 
osia; huomauttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen virheellisellä 
soveltamisella voi olla kielteisiä 
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vaikutuksia Schengen-alueen toimintaan ja 
perusoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
luomisen perusta; huomauttaa, että sen 
virheellisellä soveltamisella voi olla 
tuhoisia vaikutuksia Schengen-alueen 
toimintaan;

G. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on edistänyt vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
kehittämistä; huomauttaa, että sen 
virheellisellä soveltamisella voi olla 
tuhoisia vaikutuksia yksittäisille 
henkilöille ja heidän perheilleen, mutta 
myös Schengen-alueen toimintaan;

Or. en

Tarkistus 41
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen 
perusta; huomauttaa, että sen virheellisellä 
soveltamisella voi olla tuhoisia vaikutuksia 
Schengen-alueen toimintaan;

G. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen 
perusta; huomauttaa, että sen virheellisellä 
soveltamisella voi olla haitallisia 
vaikutuksia poliisi- ja oikeudelliseen 
yhteistyöhön kaikkialla unionin alueella;

Or. en

Tarkistus 42
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Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unioniin kuuluminen edellyttää tiettyjen 
arvojen, kuten ihmisarvon, vapauden, 
demokratian, tasa-arvon, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamista; toteaa, 
että näihin oikeuksiin sisältyvät myös 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet, 
sellaisina kuin ne vahvistetaan sekä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklassa että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmissä, kun niitä pannaan 
täytäntöön;

Or. es

Tarkistus 43
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että kaikkia suojelevan tasa-
arvon unionin on varmistettava myös 
kaikkien rikoksen uhrien suojelu12;

H. katsoo, että kaikkia suojelevan tasa-
arvon unionin on varmistettava kaikkien, 
myös rikoksesta epäiltyjen, tuomittujen ja 
rikoksen uhrien suojelu perusoikeuksien 
loukkauksilta12; toteaa, että EU on 
hyväksynyt välineitä, joilla pyritään 
vahvistamaan uhrien oikeuksia ja joissa 
ei säädetä rikoksesta epäiltyjen tai 
tuomittujen henkilöiden vankeudesta ja 
luovuttamisesta;

_________________ _________________
12 Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia 
(2020–2025).

12 Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia 
(2020–2025).

Or. en
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Tarkistus 44
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että kaikkia suojelevan tasa-
arvon unionin on varmistettava myös 
kaikkien rikoksen uhrien suojelu12;

H. katsoo, että kaikkia suojelevan tasa-
arvon unionin on varmistettava myös 
kaikkien rikoksen uhrien suojelu12 ja 
samalla suojeltava rikoksista epäiltyjen ja 
syytettyjen henkilöiden oikeuksia;

_________________ _________________
12 Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia 
(2020–2025).

12 Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia 
(2020–2025).

Or. en

Tarkistus 45
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että unionin 
tuomioistuin on selvittänyt useimmat 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
soveltamiseen liittyneet ongelmat, jotka 
koskivat muun muassa ne bis in idem -
periaatetta13, oikeusviranomaisia14, 
ensisijaisuutta ja EU:n tason 
yhdenmukaistamista15, oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta16, perusoikeuksia17, 
kaksoisrangaistavuutta18 ja EU:n 
kansalaisten luovuttamista kolmansiin 
maihin19;

I. ottaa huomioon, että unionin 
tuomioistuin on ratkaissut useimmat 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
soveltamiseen liittyneet ongelmat, jotka 
koskivat muun muassa ne bis in idem -
periaatetta13, oikeusviranomaisia14, 
ensisijaisuutta ja EU:n tason 
yhdenmukaistamista15, oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta16, perusoikeuksia17, 
kaksoisrangaistavuutta18 ja EU:n 
kansalaisten luovuttamista kolmansiin 
maihin19; katsoo, että tuomioistuinten 
päätökset eivät voi samaan aikaan korvata 
hyvin laadittua unionin tason 
lainsäädäntöä;

_________________ _________________
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13 Asia C-261/09, Mantello. 13 Asia C-261/09, Mantello.
14 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.

14 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.

15 Asia C-399/11, Melloni, tai asia C-
42/17, M.A.S. ja M.B.

15 Asia C-399/11, Melloni, tai asia C-
42/17, M.A.S. ja M.B.

16 Asia C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

16 Asia C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

17 Yhdistetyt asiat C-404/15 ja C-659/15 
PPU, Aranyosi ja Căldăraru; asia C-
128/18, Dorobantu.

17 Yhdistetyt asiat C-404/15 ja C-659/15 
PPU, Aranyosi ja Căldăraru; asia C-
128/18, Dorobantu.

18 Asia C-289/15, Grundza. 18 Asia C-289/15, Grundza.
19 Asia C-182/15, Petruhhin, tuomio 
6.9.2016; asia C-191/16, Pisciotti, tuomio 
10.4.2018; asia C-247/17 Raugevicius, 
tuomio 13.11.2018, ja asia C-897/19 PPU, 
Ruska federacija, unionin tuomioistuimen 
(suuri jaosto) tuomio 2.4.2020, ym.

19 Asia C-182/15, Petruhhin, tuomio 
6.9.2016; asia C-191/16, Pisciotti, tuomio 
10.4.2018; asia C-247/17 Raugevicius, 
tuomio 13.11.2018, ja asia C-897/19 PPU, 
Ruska federacija, unionin tuomioistuimen 
(suuri jaosto) tuomio 2.4.2020, ym.

Or. en

Tarkistus 46
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että unionin 
tuomioistuin on selvittänyt useimmat 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
soveltamiseen liittyneet ongelmat, jotka 
koskivat muun muassa ne bis in idem -
periaatetta13, oikeusviranomaisia14, 
ensisijaisuutta ja EU:n tason 
yhdenmukaistamista15, oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta16, perusoikeuksia17, 
kaksoisrangaistavuutta18 ja EU:n 
kansalaisten luovuttamista kolmansiin 
maihin19;

I. ottaa huomioon, että unionin 
tuomioistuin on jossain määrin selvittänyt 
useimmat eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen soveltamiseen liittyneet 
ongelmat, jotka koskivat muun muassa ne 
bis in idem -periaatetta13, 
oikeusviranomaisia14, ensisijaisuutta ja 
EU:n tason yhdenmukaistamista15, 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta16, 
perusoikeuksia17, kaksoisrangaistavuutta18, 
kieltäytymisperusteita ja EU:n kansalaisten 
luovuttamista kolmansiin maihin19;

_________________ _________________
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13 Asia C-261/09, Mantello. 13 Asia C-261/09, Mantello.
14 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.

14 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.

15 Asia C-399/11, Melloni, tai asia C-
42/17, M.A.S. ja M.B.

15 Asia C-399/11, Melloni, tai asia C-
42/17, M.A.S. ja M.B.

16 Asia C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

16 Asia C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

17 Yhdistetyt asiat C-404/15 ja C-659/15 
PPU, Aranyosi ja Căldăraru; asia C-
128/18, Dorobantu.

17 Yhdistetyt asiat C-404/15 ja C-659/15 
PPU, Aranyosi ja Căldăraru; asia C-
128/18, Dorobantu.

18 Asia C-289/15, Grundza. 18 Asia C-289/15, Grundza.
19 Asia C-182/15, Petruhhin, tuomio 
6.9.2016; asia C-191/16, Pisciotti, tuomio 
10.4.2018; asia C-247/17 Raugevicius, 
tuomio 13.11.2018, ja asia C-897/19 PPU, 
Ruska federacija, unionin tuomioistuimen 
(suuri jaosto) tuomio 2.4.2020, ym.

19 Asia C-182/15, Petruhhin, tuomio 
6.9.2016; asia C-191/16, Pisciotti, tuomio 
10.4.2018; asia C-247/17 Raugevicius, 
tuomio 13.11.2018, ja asia C-897/19 PPU, 
Ruska federacija, unionin tuomioistuimen 
(suuri jaosto) tuomio 2.4.2020, ym.

Or. en

Tarkistus 47
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että kaksoisrangaistavuus on 
kansainväliseen rikoksen johdosta 
tapahtuvaan luovuttamiseen liittyvä käsite, 
ja katsoo sen sopivan huonosti yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa; 
pitää tarpeellisena arvioida uudelleen 
luetteloa rikoksista, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita; ottaa 
huomioon, että alkuperäisessä 
ehdotuksessaan komissio esitti 
tyhjentävää luetteloa luovuttamisesta 
kieltäytymisen perusteista (ns. 
negatiivinen luettelo);

J. toteaa, että kaksoisrangaistavuus on 
kansainväliseen rikoksen johdosta 
tapahtuvaan luovuttamiseen liittyvä käsite, 
ja vaikka katsoo sen teoriassa sopivan 
huonosti yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa, käytännössä se voi 
olla tärkeä suojatoimi etsityille 
henkilöille; ottaa huomioon, että 
kaksoisrangaistavuus on vain valinnainen 
kieltäytymisperuste eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja että 
täytäntöönpanoviranomaiset turvautuvat 
siihen vain harvoin; katsoo, että luettelo 
rikoksista, joilla ei ole 
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kaksoisrangaistavuutta, sisältää jo 
monenlaisia rikoksia, joista monia ei ole 
vielä kunnolla yhdenmukaistettu EU:n 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 48
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että kaksoisrangaistavuus 
on kansainväliseen rikoksen johdosta 
tapahtuvaan luovuttamiseen liittyvä 
käsite, ja katsoo sen sopivan huonosti 
yhteen vastavuoroisen tunnustamisen 
kanssa; pitää tarpeellisena arvioida 
uudelleen luetteloa rikoksista, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita; ottaa 
huomioon, että alkuperäisessä 
ehdotuksessaan komissio esitti 
tyhjentävää luetteloa luovuttamisesta 
kieltäytymisen perusteista (ns. 
negatiivinen luettelo);

J. pitää tarpeellisena arvioida 
uudelleen luetteloa rikoksista, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita, 
13. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 49
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että kaksoisrangaistavuus on 
kansainväliseen rikoksen johdosta 
tapahtuvaan luovuttamiseen liittyvä käsite, 
ja katsoo sen sopivan huonosti yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa; 
pitää tarpeellisena arvioida uudelleen 

J. toteaa, että kaksoisrangaistavuus on 
myös kansainväliseen rikoksen johdosta 
tapahtuvaan luovuttamiseen liittyvä käsite, 
ja katsoo sen sopivan yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa; 
katsoo, että vastavuoroisen tunnustamisen 
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luetteloa rikoksista, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita; ottaa 
huomioon, että alkuperäisessä 
ehdotuksessaan komissio esitti tyhjentävää 
luetteloa luovuttamisesta kieltäytymisen 
perusteista (ns. negatiivinen luettelo);

periaatteen soveltaminen voi saada 
jäsenvaltiot poikkeamaan vastuusta 
yksilöiden perusoikeuksien suojelussa; 
katsoo, että kaksoisrangaistavuuden 
tutkiminen on välttämätöntä ja sitä on 
sovellettava; ottaa huomioon, että 
alkuperäisessä ehdotuksessaan komissio 
esitti tyhjentävää luetteloa luovuttamisesta 
kieltäytymisen perusteista (ns. negatiivinen 
luettelo);

Or. en

Tarkistus 50
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että kaksoisrangaistavuus on 
kansainväliseen rikoksen johdosta 
tapahtuvaan luovuttamiseen liittyvä käsite, 
ja katsoo sen sopivan huonosti yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa; pitää 
tarpeellisena arvioida uudelleen luetteloa 
rikoksista, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita; ottaa 
huomioon, että alkuperäisessä 
ehdotuksessaan komissio esitti tyhjentävää 
luetteloa luovuttamisesta kieltäytymisen 
perusteista (ns. negatiivinen luettelo);

J. toteaa, että kaksoisrangaistavuus on 
kansainväliseen rikoksen johdosta 
tapahtuvaan luovuttamiseen liittyvä käsite, 
ja katsoo sen sopivan huonosti yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa; pitää 
tarpeellisena arvioida uudelleen ja 
laajentaa luetteloa rikoksista, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita; ottaa 
huomioon, että alkuperäisessä 
ehdotuksessaan komissio esitti tyhjentävää 
luetteloa luovuttamisesta kieltäytymisen 
perusteista (ns. negatiivinen luettelo);

Or. es

Tarkistus 51
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että vastavuoroinen Poistetaan.
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tunnustaminen edellyttää aineellisen 
rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhdenmukaistamista; panee 
merkille viime vuosina saavutetun 
edistyksen, jota edustavat esimerkiksi 
kuusi direktiiviä prosessuaalisista 
oikeuksista, direktiivi 2012/29/EU 
rikoksen uhrien oikeuksista20 ja 
rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen;
_________________
20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Tarkistus 52
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää aineellisen 
rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhdenmukaistamista; panee 
merkille viime vuosina saavutetun 
edistyksen, jota edustavat esimerkiksi 
kuusi direktiiviä prosessuaalisista 
oikeuksista, direktiivi 2012/29/EU 
rikoksen uhrien oikeuksista20 ja 
rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen;

K. katsoo, että vastavuoroisen 
tunnustamisen käsite ei sinänsä 
edellyttäisi aineellisen rikosoikeuden ja 
rikosoikeudellisten menettelyjen 
yhdenmukaistamista, mutta oikeudellinen 
yhteistyö on käytännössä osoittanut, että 
vastavuoroisen tunnustamisen 
helpottamiseksi tarvitaan yhteisiä 
standardeja ja määritelmiä, kuten SEUT-
sopimuksen 82 artiklan 2 kohdassa 
todetaan; panee merkille viime vuosina 
saavutetun jonkin asteisen edistyksen, jota 
edustavat esimerkiksi kuusi direktiiviä 
prosessuaalisista oikeuksista ja joidenkin 
rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen; katsoo kuitenkin, 
että menettelytakeita koskevaa kuutta 
direktiiviä pannaan täytäntöön vain 
harvoin ja että ne sisältävät vain 
vähimmäisvaatimuksia, jotka eivät riitä 
varmistamaan tehokasta ja laadukasta 
oikeudellista puolustusta etenkään, kun 
kyse on luovutusmenettelyistä;
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_________________
20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Tarkistus 53
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää aineellisen 
rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhdenmukaistamista; panee 
merkille viime vuosina saavutetun 
edistyksen, jota edustavat esimerkiksi 
kuusi direktiiviä prosessuaalisista 
oikeuksista, direktiivi 2012/29/EU 
rikoksen uhrien oikeuksista20 ja 
rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen;

K. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää aineellisen 
rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhdenmukaistamista; panee 
merkille viime vuosina saavutetun 
edistyksen, jota edustavat esimerkiksi 
kuuden direktiivin antaminen 
prosessuaalisista oikeuksista, 
eurooppalaiselle pidätysmääräykselle 
vaihtoehtoiset toimenpiteet, kuten 
eurooppalainen tutkintamääräys, 
direktiivi 2012/29/EU rikoksen uhrien 
oikeuksista20 ja rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen; toteaa, että huolta 
aiheuttaa yhä se, että useat jäsenvaltiot 
eivät ole panneet täysimääräisesti ja 
oikein täytäntöön prosessuaalisia 
oikeuksia koskevia direktiivejä;

_________________ _________________
20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57. 20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Tarkistus 54
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää aineellisen 
rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhdenmukaistamista; panee 
merkille viime vuosina saavutetun 
edistyksen, jota edustavat esimerkiksi 
kuusi direktiiviä prosessuaalisista 
oikeuksista, direktiivi 2012/29/EU 
rikoksen uhrien oikeuksista20 ja 
rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen;

K. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen helpottuu, jos aineellista 
rikosoikeutta ja rikosoikeudellisia 
menettelyjä yhdenmukaistetaan riittävästi; 
panee merkille viime vuosina saavutetun 
edistyksen, jota edustavat esimerkiksi 
kuusi direktiiviä prosessuaalisista 
oikeuksista, direktiivi 2012/29/EU 
rikoksen uhrien oikeuksista20 ja 
rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen;

_________________ _________________
20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57. 20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. es

Tarkistus 55
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää aineellisen 
rikosoikeuden ja rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhdenmukaistamista; panee 
merkille viime vuosina saavutetun 
edistyksen, jota edustavat esimerkiksi 
kuusi direktiiviä prosessuaalisista 
oikeuksista, direktiivi 2012/29/EU 
rikoksen uhrien oikeuksista20 ja 
rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen;

K. ottaa huomioon, että viime vuosina 
on saavutettu edistystä, jota edustavat 
aineellisen rikosoikeuden ja 
rikosoikeudellisten menettelyjen 
yhdenmukaistaminen, kuusi direktiiviä 
prosessuaalisista oikeuksista, direktiivi 
2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksista20 
ja rikostunnusmerkistöjen 
yhdenmukaistaminen;

_________________ _________________
20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57. 20 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

Or. es

Tarkistus 56
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Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että menettelytakeiden 
lisäämisen rikoksesta epäillyille olisi 
oltava tärkeänä apuvälineenä 
vastavuoroisen tunnustamisen 
helpottamisessa, mutta sen olisi oltava jo 
itsessään EU:n ensisijainen tavoite, myös 
siksi, että voidaan säilyttää arvot, joita EU 
julistaa puolustavansa;

Or. en

Tarkistus 57
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että eräät 
oikeudesta käyttää avustajaa eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä 
annetun direktiivin 2013/48/EU 
säännöksistä aiheuttavat ongelmia;

L. ottaa huomioon, että komissio on 
korostanut, että oikeudesta käyttää 
avustajaa eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevissa menettelyissä annetun 
direktiivin 2013/48/EU eräiden 
säännösten täytäntöönpano aiheuttaa 
ongelmia, erityisesti koskien 
mahdollisuutta käyttää avustajaa sekä 
täytäntöönpanojäsenvaltiossa että 
pidätysmääräyksen antaneessa 
jäsenvaltiossa; toteaa, että muiden 
menettelyllisiä takeita koskevien 
direktiivien, jotka sisältävät 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
annettuja erityisiä säännöksiä, 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä (direktiivi 2010/64EU, 
direktiivi 2012/13/EU, direktiivi 
2016/800/EU, direktiivi 2016/1919/EU) ei 
ole toistaiseksi ollut riittävää; katsoo, että 
vähäinen täytäntöönpano tekee 



PE658.878v01-00 32/128 AM\1215136FI.docx

FI

tasaveroisesta lähtöasemasta syytteeseen 
asettamisen ja puolustamisen välillä 
utopistisen ja mahdottoman;

Or. en

Tarkistus 58
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että muissa säädöksissä, 
kuten eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä annetussa 
direktiivissä 2014/41/EU21 ja jäädyttämistä 
ja menetetyksi tuomitsemista koskevien 
päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2018/180522, 
on selvennetty joitakin eurooppalaiseen 
pidätysmääräykseen liittyviä kysymyksiä;

M. toteaa, että muissa säädöksissä, 
kuten eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä annetussa 
direktiivissä 2014/41/EU21 ja jäädyttämistä 
ja menetetyksi tuomitsemista koskevien 
päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2018/180522, 
on sovellettu vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteita muihin 
oikeudellisiin päätöksiin; katsoo, että 
kyseisissä säädöksissä, toisin kuin 
eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, 
säädetään nimenomaisesti 
perusoikeuksien mahdolliseen 
loukkaamiseen pidätysmääräyksen 
antaneessa jäsenvaltiossa perustuvasta 
kieltäytymisperusteesta;

_________________ _________________
21 EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1. 21 EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1.
22 EUVL L 303, 28.11.2018, s. 1. 22 EUVL L 303, 28.11.2018, s. 1.

Or. en

Tarkistus 59
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että muissa säädöksissä, 
kuten eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä annetussa 
direktiivissä 2014/41/EU21 ja jäädyttämistä 
ja menetetyksi tuomitsemista koskevien 
päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2018/180522, 
on selvennetty joitakin eurooppalaiseen 
pidätysmääräykseen liittyviä kysymyksiä;

M. toteaa, että muissa säädöksissä, 
kuten eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä annetussa 
direktiivissä 2014/41/EU21 ja jäädyttämistä 
ja menetetyksi tuomitsemista koskevien 
päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2018/180522, 
on autettu käsittelemään joitakin 
eurooppalaiseen pidätysmääräykseen 
liittyviä kysymyksiä;

_________________ _________________
21 EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1. 21 EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1.
22 EUVL L 303, 28.11.2018, s. 1. 22 EUVL L 303, 28.11.2018, s. 1.

Or. en

Tarkistus 60
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. huomauttaa, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamiseksi 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
annetussa etenemissuunnitelmassa 2009 
todetaan, että ”suhteettoman pitkä 
tutkintavankeus on vahingollinen 
henkilölle, voi vaikuttaa kielteisesti 
jäsenvaltioiden väliseen oikeudelliseen 
yhteistyöhön eikä vastaa Euroopan 
unionin vaalimia arvoja”; toteaa, että 
25 prosenttia vangeista kärsii joka vuosi 
väkivallasta, heidän mahdollisuutensa 
saada oikeussuojaa ovat usein vähäiset, 
he ovat eristyksissä ja leimautuneita ja 
heillä on rajalliset mahdollisuudet saada 
tietoa2 a;
_________________
2 a Uhrien oikeuksia koskeva EU:n 
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strategia, COM/2020/258 

Or. en

Tarkistus 61
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M b. toteaa, että vankilaolot monissa 
jäsenvaltioissa ovat kaukana unionissa 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen arvojen nojalla 
hyväksytyistä oloista;

Or. en

Tarkistus 62
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M c. katsoo, että oikeusvaltioperiaate 
heikkenee joissakin jäsenvaltioissa; 
huomauttaa, että perusoikeuksia 
loukataan rikosoikeuden alalla 
useimmissa jäsenvaltioissa, kuten 
lukuisista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioista 
selviää;

Or. en

Tarkistus 63
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan M d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M d. huomauttaa, että keskinäinen 
luottamus ei voi olla sokeaa luottamusta, 
eikä sitä voida pitää itsestään selvänä, 
vaan se on ansaittava ja sitä on jatkuvasti 
vahvistettava;

Or. en

Tarkistus 64
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M e. huomauttaa, että vuonna 2014 
Euroopan parlamentti kehotti muuan 
muassa ottamaan käyttöön pakollisen 
kieltäytymisperusteen, kun on perusteltu 
syy uskoa, että toimenpiteen 
täytäntöönpano olisi ristiriidassa 
täytäntöönpanojäsenvaltiolla SEU:n 
6 artiklan sekä perusoikeuskirjan 
mukaisesti olevien velvoitteiden kanssa3 a;
_________________
3 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 
27. helmikuuta 2014 suosituksista 
komissiolle eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta 
(2013/2109(INL))

Or. en

Tarkistus 65
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M f kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M f. katsoo, että vuonna 2017 
perusoikeuskysymykset aiheuttivat 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
perusteella tapahtuvasta luovuttamisesta 
kieltäytymisen 109 tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 66
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää, että oikeusalan 
ammattilaiset saavat koulutusta EU-
oikeudesta;

N. katsoo, että vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää, että oikeusalan 
ammattilaiset, myös rikosoikeuden 
lakimiehet, saavat koulutusta EU-
oikeudesta;

Or. en

Tarkistus 67
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. katsoo, että Eurojustin tarjoama 
apu ja koordinointi ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi vastavuoroisessa 
tunnustamisessa; huomauttaa, että 
Eurojustin toimeksianto on riippumaton 
Euroopan syyttäjänvirastosta;

O. katsoo, että Eurojustilla on 
keskeinen rooli eurooppalaisten 
pidätysmääräysten täytäntöönpanon 
helpottamisessa ja koordinoinnissa; 
toteaa, että Eurojustin apua pyydetään yhä 
enemmän eurooppalaisten 
pidätysmääräysten täytäntöönpanossa, 
mikä lisää huomattavasti sen työmäärää; 
huomauttaa, että pelkästään vuonna 2019 
Eurojust helpotti uusiin 703 tapaukseen 
ja 574 meneillään olevaan tapaukseen 
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liittyvien eurooppalaisten 
pidätysmääräysten täytäntöönpanoa; 
huomauttaa, että Eurojustin toimeksianto 
on riippumaton Euroopan 
syyttäjänvirastosta;

Or. en

Tarkistus 68
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. katsoo, että Eurojustin tarjoama apu 
ja koordinointi ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi vastavuoroisessa 
tunnustamisessa; huomauttaa, että 
Eurojustin toimeksianto on riippumaton 
Euroopan syyttäjänvirastosta;

O. katsoo, että Eurojustin tarjoama apu 
ja koordinointi ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi vastavuoroisessa 
tunnustamisessa;

Or. en

Tarkistus 69
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. toteaa tietojen vertailujen 
osoittavan, että eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä annetaan entistä 
enemmän;

P. toteaa saatavilla olevien tietojen 
osoittavan, että eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä annetaan entistä 
enemmän, ja että annettujen 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
lukumäärä on lisääntynyt vuositasolla 
joka vuosi vuosina 2010–2017, mikä on 
huolestuttavaa suhteellisuusperiaatteen 
näkökulmasta erityisesti, koska 
lievemmistä rikoksista annetaan laajalti 
eurooppalaisia pidätysmääräyksiä;
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Or. en

Tarkistus 70
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. uskoo eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon estävän 
oikeuspaikkakeinottelun;

Q. uskoo eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon estävän 
oikeuspaikkakeinottelun yhdessä 
prosessuaalisia oikeuksia koskevien 
direktiivien täysimääräisen ja oikean 
täytäntöönpanon, eurooppalaiselle 
pidätysmääräykselle vaihtoehtoisten 
toimenpiteiden lisääntyneen käytön ja 
EU:n vähimmäisvaatimusten, kuten 
vankila- ja vankeusolojen, vahvistamisen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 71
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. uskoo eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon estävän 
oikeuspaikkakeinottelun;

Q. uskoo, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täysimääräinen ja 
oikea täytäntöönpano kaikissa 
jäsenvaltioissa on välttämätöntä, jotta 
voidaan asianmukaisesti arvioida 
asiaankuuluvien normatiivisten säädösten 
toimintaa ja mahdollisten muutosten 
tarvetta;

Or. en
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Tarkistus 72
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q a. katsoo, että eurooppalaiselle 
pidätysmääräykselle vaihtoehtoisia ja sitä 
vähemmän yksityisyyteen puuttuvia 
toimenpiteitä käytetään liian vähän; 
huomauttaa, että vankeutta olisi 
käytettävä vain tilanteissa, joissa 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä ei voi käyttää; 
katsoo, että vaikka lain mukaan olisi 
käytettävissä vaihtoehtoisia toimenpiteitä, 
vankeudelle vaihtoehtoisten 
toimenpiteiden käyttöön liittyy edelleen 
käytännön haasteita;

Or. en

Tarkistus 73
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on merkittävä saavutus ja 
tehokas ja välttämätön väline; toteaa, että 
eurooppalainen pidätysmääräys on 
parantanut merkittävästi yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä;

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on merkittävä saavutus ja 
tehokas ja välttämätön väline; toteaa, että 
eurooppalainen pidätysmääräys on 
parantanut merkittävästi yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä; toteaa 
kuitenkin, että nyt 2020-luvulla maailma 
käy läpi digitalisaatiota, joka on 
muuttanut rikosten ekosysteemiä, ja sen 
vuoksi suositellaan oikeudellisesti 
suojeltavien etujen päivittämistä;

Or. es
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Tarkistus 74
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on merkittävä saavutus ja 
tehokas ja välttämätön väline; toteaa, että 
eurooppalainen pidätysmääräys on 
parantanut merkittävästi yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä;

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on tehokas ja hyödyllinen 
väline, jonka avulla voidaan saattaa 
vakavien rikosten tekijät tuomioistuimen 
eteen siinä jäsenvaltiossa, jossa 
rikosoikeudelliset menettelyt on toteutettu 
tai niitä toteutetaan parhaillaan; toteaa, 
että eurooppalainen pidätysmääräys on 
helpottanut ja parantanut yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä;

Or. en

Tarkistus 75
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on merkittävä saavutus ja 
tehokas ja välttämätön väline; toteaa, että 
eurooppalainen pidätysmääräys on 
parantanut merkittävästi yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä;

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on merkittävä saavutus ja 
tehokas ja välttämätön väline vakavan 
rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa; 
toteaa, että eurooppalainen pidätysmääräys 
on parantanut merkittävästi yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä;

Or. en

Tarkistus 76
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on merkittävä saavutus ja 
tehokas ja välttämätön väline; toteaa, että 
eurooppalainen pidätysmääräys on 
parantanut merkittävästi yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä;

1. huomauttaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on merkittävä saavutus ja 
tehokas ja välttämätön väline Schengen-
alueen ylläpitämiseksi; toteaa, että 
eurooppalainen pidätysmääräys on 
parantanut yhteistyötä 
luovuttamismenettelyissä;

Or. es

Tarkistus 77
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät aseta 
järjestelmää kyseenalaiseksi;

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät 
vaaranna järjestelmää, mutta niitä on 
käsiteltävä, jotta vältetään järjestelmää 
heikentävät sokeat pisteet; muistuttaa, että 
Schengen-alue ja digitalisaatio ovat sekä 
luoneet mahdollisuuksia kansalaisille että 
avanneet uusia väyliä rikollisuudelle ja 
helpottaneet ylikansallisen ulottuvuuden 
lisäämistä moniin vakaviin rikoksiin;

Or. es

Tarkistus 78
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät aseta 
järjestelmää kyseenalaiseksi;

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät 
välttämättä aseta kyseenalaiseksi 
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järjestelmää, vaan asettavat 
kyseenalaiseksi kansalliset 
rikosoikeudelliset politiikat ja säilöönoton 
lähestymistavat, erityisesti 
tutkintavankeuden ja säilöönotettuna 
luovuttamista odottamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 79
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät aseta 
järjestelmää kyseenalaiseksi;

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät aseta 
järjestelmää kyseenalaiseksi; katsoo, että 
järjestelmä on riippuvainen 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien täysimääräisestä 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 80
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät aseta 
järjestelmää kyseenalaiseksi;

2. toteaa, että täytäntöönpanossa on 
eräitä ongelmia; katsoo, että ne eivät aseta 
järjestelmää kyseenalaiseksi, mutta 
velvoittavat parantamaan sitä ja 
saattamaan sen ajan tasalle;

Or. es
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Tarkistus 81
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta25;

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta;25; toteaa myös, että 
tietyissä tapauksissa eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
kieltäytymistä koskevia perusteita 
sovelletaan epäjohdonmukaisesti; 
korostaa myös, ettei ole olemassa 
täydellistä tietojärjestelmää, jonka avulla 
voitaisiin laatia laadullisesti tai 
määrällisesti luotettavia tilastoja 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
antamisesta, täytäntöönpanosta tai 
täytäntöönpanosta kieltäytymisestä;

_________________ _________________
23 Asia C-579/15, Popławski. 23 Asia C-579/15, Popławski.
24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

Or. es

Tarkistus 82
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
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vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta25;

pääasiassa vankila- ja vankeusoloihin, 
oikeasuhteisuuteen, EU:n 
lainsäädännössä vahvistettujen 
menettelyllisten takeiden 
täytäntöönpanoon eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevissa 
menettelyissä, erityisesti kaksinkertaiseen 
oikeudelliseen edustukseen sekä 
täytäntöönpanovaltioissa että 
pidätysmääräyksen antaneissa valtioissa, 
ja erityiskoulutukseen, oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta25;

_________________ _________________
23 Asia C-579/15, Popławski. 23 Asia C-579/15, Popławski.
24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

Or. en

Tarkistus 83
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta25;

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta25; painottaa, että 
kyseiset ongelmat vaarantavat 
jäsenvaltioiden välisen keskinäisen 
luottamuksen ja tulevat sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kalliiksi kyseisille 
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henkilöille, näiden perheille ja 
yhteiskunnille yleisesti;

_________________ _________________
23 Asia C-579/15, Popławski. 23 Asia C-579/15, Popławski.
24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

Or. en

Tarkistus 84
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta25;

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen;

_________________ _________________
23 Asia C-579/15, Popławski. 23 Asia C-579/15, Popławski.
24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

Or. en

Tarkistus 85
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; toteaa, että tietyissä 
tapauksissa on jouduttu arvioimaan 
kaksoisrangaistavuutta25;

3. toteaa, että ongelmat liittyvät 
vankilaoloihin, oikeasuhteisuuteen, 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon23, 
määräaikoihin24 ja poissaolevana 
tuomitsemiseen; katsoo, että muita 
ongelmia ovat oikeusviranomaisten 
riippumattomuus ja 
oikeusvaltioperiaatteen sekä 
perusoikeuksien noudattaminen;

_________________ _________________
23 Asia C-579/15, Popławski. 23 Asia C-579/15, Popławski.
24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 Asia C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Käytetty lähteenä asiaa C-289/15, 
Grundza, jossa viitataan neuvoston 
puitepäätökseen 2008/909/YOS.

Or. en

Tarkistus 86
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että ongelmia saatiin 
ratkaistua yhdistelmällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 
2009/299/YOS ja direktiivi 2013/48/EU);

4. toteaa, että ongelmia yritetään 
ratkaista yhdistelemällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
EU:n oikeusalan ohjelman 
ammattilaisille tarkoitettujen 
koulutusohjelmien ja työkalujen 
rahoitusta, unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä ja täydentävää 
lainsäädäntöä (puitepäätös 2009/299/YOS 
ja vuoden 2009 etenemissuunnitelmassa 
vahvistettujen rikoksesta epäiltyjen ja 
syytettyjen henkilöiden menettelyllisiä 
oikeuksia koskevien direktiivien, 
erityisesti direktiivin 2013/48/EU 
hyväksyminen);
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Or. en

Tarkistus 87
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että ongelmia saatiin 
ratkaistua yhdistelmällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 
2009/299/YOS ja direktiivi 2013/48/EU);

4. toteaa, että osa näistä ongelmista 
saatiin ratkaistua yhdistelmällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 
2009/299/YOS ja direktiivi 2013/48/EU), 
mutta osa ongelmista on edelleen 
ratkaisematta;

Or. es

Tarkistus 88
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että ongelmia saatiin 
ratkaistua yhdistelmällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 
2009/299/YOS ja direktiivi 2013/48/EU);

4. toteaa, että joitakin ongelmia on 
ratkaistu osittain yhdistelmällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 
2009/299/YOS ja direktiivi 2013/48/EU);

Or. en
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Tarkistus 89
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että ongelmia saatiin 
ratkaistua yhdistelmällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 
2009/299/YOS ja direktiivi 2013/48/EU);

4. toteaa, että joitakin ongelmia 
ratkaistiin yhdistelmällä ”pehmeitä” 
oikeuslähteitä (eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeva käsikirja), 
keskinäisiä arviointeja, Eurojustin apua, 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
täydentävää lainsäädäntöä (puitepäätös 
2009/299/YOS ja direktiivi 2013/48/EU);

Or. en

Tarkistus 90
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä olisi vahvistettava 
välineenä, koska kaikki jäsenvaltiot 
osallistuvat siihen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä olisi vahvistettava 
välineenä, koska kaikki jäsenvaltiot 

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä olisi vahvistettava ja 
parannettava välineenä lisäämällä sen 
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osallistuvat siihen; tehokkuutta, välittömyyttä ja kansallisten 
tuomareiden päätösten kunnioittamista, 
koska neljä perusvapautta ja tavoitteena 
oleva unionin vahvistaminen edellyttävät, 
että jäsenvaltiot luottavat täysin toistensa 
oikeus- ja vankilajärjestelmiin, ja sitä 
varten tämä mekanismi on välttämätön;

Or. es

Tarkistus 92
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä olisi vahvistettava 
välineenä, koska kaikki jäsenvaltiot 
osallistuvat siihen;

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä olisi vahvistettava 
välineenä, koska kaikki jäsenvaltiot 
osallistuvat siihen; palauttaa mieliin, että 
vastavuoroisen tunnustamisen 
heikentäminen rikosoikeuden alalla voi 
johtaa vain vastavuoroisen tunnustamisen 
heikentymiseen myös muilla aloilla, ja 
tämä haittaisi yhteisten politiikanalojen, 
kuten sisämarkkinoiden, tehokasta 
toteuttamista;

Or. es

Tarkistus 93
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä olisi vahvistettava 
välineenä, koska kaikki jäsenvaltiot 
osallistuvat siihen;

5. huomauttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen oikeasuhteisempaa 
käyttöä olisi vahvistettava välineenä, koska 
kaikki jäsenvaltiot osallistuvat siihen;
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Or. en

Tarkistus 94
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että 
perussopimuksissa (pöytäkirjat N:o 21 ja 
22) määrätään kahden jäsenvaltion 
erityisasemasta: Irlannilla on mahdollisuus 
osallistua ja Tanska ei osallistu EU:n 
rikosoikeudelliseen yhteistyöhön; korostaa, 
että on tärkeää varmistaa johdonmukaisuus 
oikeus- ja sisäasioissa;

6. panee merkille, että 
perussopimuksissa (pöytäkirjat 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 käyttävät 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
järjestelmää, mutta eivät osallistu kaikkiin 
menettelytakeita koskeviin direktiiveihin; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa 
johdonmukaisuus vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella;

Or. en

Tarkistus 95
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että 
perussopimuksissa (pöytäkirjat N:o 21 ja 
22) määrätään kahden jäsenvaltion 
erityisasemasta: Irlannilla on mahdollisuus 
osallistua ja Tanska ei osallistu EU:n 
rikosoikeudelliseen yhteistyöhön; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa 
johdonmukaisuus oikeus- ja sisäasioissa;

6. panee merkille, että 
perussopimuksissa (pöytäkirjat N:o 21 ja 
22) määrätään kahden jäsenvaltion 
erityisasemasta: Irlannilla on mahdollisuus 
osallistua ja Tanska ei osallistu EU:n 
rikosoikeudelliseen yhteistyöhön;

Or. en
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Tarkistus 96
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista; kehottaa 
käyttämään tällöin lievempiä oikeudellisia 
välineitä; huomauttaa, että 
pidätysmääräyksen antavien 
viranomaisten olisi tehtävä 
oikeasuhteisuustarkastuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 97
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista; kehottaa 
käyttämään tällöin lievempiä oikeudellisia 
välineitä; huomauttaa, että 
pidätysmääräyksen antavien viranomaisten 
olisi tehtävä oikeasuhteisuustarkastuksia;

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista; kehottaa 
käyttämään tällöin mahdollisuuksien 
mukaan lievempiä oikeudellisia välineitä; 
huomauttaa, että pidätysmääräyksen 
antavien viranomaisten olisi tehtävä 
oikeasuhteisuustarkastuksia, joissa otetaan 
huomioon (i) rikoksen vakavuus, (ii) 
todennäköisesti määrätty rangaistus, jos 
henkilö todetaan syylliseksi väitettyyn 
rikokseen, (iii) henkilön säilöönoton 
todennäköisyys pidätysmääräyksen 
antaneessa jäsenvaltiossa luovuttamisen 
jälkeen, (iv) etsityn henkilön ja hänen 
perheensä oikeuksiin kohdistuva vaikutus 
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ja (v) rikoksen uhrien edut;

Or. en

Tarkistus 98
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista; kehottaa 
käyttämään tällöin lievempiä oikeudellisia 
välineitä; huomauttaa, että 
pidätysmääräyksen antavien viranomaisten 
olisi tehtävä oikeasuhteisuustarkastuksia;

7. vaatii, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista tai 
tarkoituksissa, jotka eivät välttämättä 
edellytä henkilöiden ottamista säilöön, 
kuten epäiltyjen alustava kuulustelu ja 
esitutkinta; kehottaa käyttämään tällöin 
lievempiä oikeudellisia välineitä, kuten 
eurooppalaista tutkintamääräystä; 
huomauttaa, että pidätysmääräyksen 
antavien viranomaisten olisi tehtävä 
oikeasuhteisuustarkastuksia; katsoo, että 
poikkeuksellisissa olosuhteissa 
täytäntöönpanoviranomaisen olisi voitava 
tehdä oikeasuhteisuustarkastus, jotta 
voidaan ehdottaa vähemmän 
yksityisyyteen puuttuvan toimenpiteen 
hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 99
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista; muistuttaa, 
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oikeudenvastaisista teoista; kehottaa 
käyttämään tällöin lievempiä oikeudellisia 
välineitä; huomauttaa, että 
pidätysmääräyksen antavien viranomaisten 
olisi tehtävä oikeasuhteisuustarkastuksia;

että eurooppalainen pidätysmääräys olisi 
rajattava vakaviin rikoksiin, joissa se on 
ehdottoman välttämätön ja 
oikeasuhteinen; kehottaa käyttämään 
tällöin lievempiä oikeudellisia välineitä; 
huomauttaa, että pidätysmääräyksen 
antavien viranomaisten ja 
täytäntöönpanoviranomaisten olisi tehtävä 
oikeasuhteisuustarkastuksia, joihin kuuluu 
oikeus riitauttaa eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen antaminen ennen 
luovutuksen määräämistä, jotta voidaan 
välttää perusoikeuksien loukkaukset 
ennen kuin jälkikäteen on saatavilla 
mitään oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 100
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista; kehottaa 
käyttämään tällöin lievempiä oikeudellisia 
välineitä; huomauttaa, että 
pidätysmääräyksen antavien viranomaisten 
olisi tehtävä oikeasuhteisuustarkastuksia;

7. korostaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei pitäisi antaa sen 
tarkoituksen vastaisesti vähäisistä 
oikeudenvastaisista teoista; kehottaa 
käyttämään tällöin lievempiä oikeudellisia 
välineitä ennen eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen antamista; 
huomauttaa, että pidätysmääräyksen 
antavien viranomaisten olisi tehtävä 
oikeasuhteisuustarkastuksia; kehottaa 
jäsenvaltioita ja niiden 
oikeusviranomaisia käsittelemään 
eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat 
tapaukset ilman aiheetonta viivytystä sen 
jälkeen, kun eurooppalainen 
pidätysmääräys on annettu, jotta 
tutkintavankeus voidaan pitää 
mahdollisimman lyhyenä;

Or. en
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Tarkistus 101
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että unionin 
tuomioistuimen mukaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
kieltäytyminen on poikkeus 
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja sitä on 
tulkittava suppeasti26;

8. korostaa, että unionin 
tuomioistuimen mukaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
kieltäytyminen on poikkeus 
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja sitä on 
tulkittava suppeasti26; korostaa, että 
Euroopan unionin tuomioistuin on myös 
myöntänyt täytäntöönpanoviranomaisella 
olevan tiettyjen edellytysten täyttyessä 
valtuudet lopettaa luovuttamismenettely, 
kun luovutuksen seurauksena etsittyä 
henkilöä kohdellaan epäinhimillisesti tai 
halventavasti EU:n perusoikeuskirjan 
4 artiklan4 a mukaisesti tai kun on 
olemassa todellinen vaara, että 
perusoikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin, joka on vahvistettu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklan toisessa kohdassa, rikotaan, 
pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta 
koskevien systeemisten tai yleisten 
puutteiden myötä5 a;

_________________ _________________
26 Katso esimerkiksi asia C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

4 a Asia C-404/15 ja C-659/15 PPU, 
Aranyosi ja Căldăraru EU:C:2016:198, 
104 kohta.
5 a Asia C-216/18 PPU, Minister for 
Justice and Equality

Or. en

Tarkistus 102
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Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että unionin 
tuomioistuimen mukaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
kieltäytyminen on poikkeus 
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja sitä 
on tulkittava suppeasti26;

8. korostaa, että unionin 
tuomioistuimen mukaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta 
kieltäytyminen on mahdollista, jos 
sovelletaan jotakin tunnustamisesta 
kieltäytymisen perustetta 
(eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
tehdyn puitepäätöksen 3, 4 ja 4 a artikla) 
tai jotakin takuuta (eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä tehdyn 
puitepäätöksen 5 artikla); toteaa, että 
rajoituksia voidaan asettaa 
poikkeuksellisissa oloissa vastavuoroisen 
tunnustamisen ja keskinäisen 
luottamuksen periaatteisiin 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
tehdyn puitepäätöksen 1 artiklan 
3 kohdan nojalla; toteaa, että jos on 
olemassa todellinen vaara, että 
perusoikeutta riippumattomaan 
tuomioistuimeen ja siten perusoikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
(perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohta) 
rikotaan, se voi antaa mahdollisuuden 
täytäntöönpanosta vastaavalle 
oikeusviranomaiselle pidättäytyä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanosta26;

_________________ _________________
26 Katso esimerkiksi asia C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

26 Katso esimerkiksi asia C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

Or. en

Tarkistus 103
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. palauttaa mieliin, että jos 
täytäntöönpanosta kieltäydytään sillä 
perusteella, että pidätysmääräyksen 
antaneessa valtiossa loukataan 
ihmisoikeuksia, on kieltäytymisen 
perustuttava varmaan ja todettuun 
riskiin; toteaa, että tämän perusteen 
käyttäminen puutteellisin perusteluin luo 
oikeudellista epävarmuutta ja heikentää 
järjestelmää, jolla valvotaan 
perusoikeuksien noudattamista 
jäsenvaltioissa; on huolissaan siitä, että 
täytäntöönpanosta kieltäydytään 
puutteellisin perustein, mikä on johtanut 
rankaisemattomuuteen, kuten 
toimivaltainen oikeusviranomainen on 
jälkikäteen vahvistanut26 a;
_________________
26 a Ks. esimerkiksi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomio, 
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2019, 
asiassa 8351/17, Romeo Castaño v. 
Belgia, joka koskee Natividad Jaureguin 
luovuttamisesta kieltäytymistä.

Or. es

Tarkistus 104
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
ymmärrettäviä tietoja, koska olemassa 
olevat tiedot aiheuttavat sekaannusta ja 
voivat antaa väärän kuvan eurooppalaisten 
pidätysmääräysten tehokkuudesta (tai 
tehottomuudesta); kehottaa jäsenvaltioita 
keräämään tietoja ja toimittamaan niitä 

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
ymmärrettäviä tietoja, koska olemassa 
olevat tiedot aiheuttavat sekaannusta ja 
voivat antaa väärän kuvan eurooppalaisten 
pidätysmääräysten tehokkuudesta (tai 
tehottomuudesta); kehottaa komissiota 
säätämään jäsenvaltioiden velvoitteesta 
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komissiolle; kerätä tietoja ja toimittaa niitä komissiolle; 
pyytää komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta luoda eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskeva yhteinen 
tietokanta ja tehdä siitä älykäs ja tehokas 
väline, jonka avulla voidaan arvioida 
oikeudellista yhteistyötä, havaita heikkoja 
kohtia ja valmistautua paremmin 
mahdollisiin mukauttamisiin; palauttaa 
mieliin, että oikeudellisella yhteistyöllä on 
keskeinen rooli EU:n strategisen 
riippumattomuuden ja vakauden 
takaamisessa yhteiskunnan, talouden, 
ympäristön ja digitaaliteknologian aloilla;

Or. es

Tarkistus 105
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
ymmärrettäviä tietoja, koska olemassa 
olevat tiedot aiheuttavat sekaannusta ja 
voivat antaa väärän kuvan eurooppalaisten 
pidätysmääräysten tehokkuudesta (tai 
tehottomuudesta); kehottaa jäsenvaltioita 
keräämään tietoja ja toimittamaan niitä 
komissiolle;

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
parempia ja selkeämpiä tietoja, koska 
olemassa olevat tiedot aiheuttavat 
sekaannusta ja voivat antaa väärän kuvan 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
toiminnasta; kehottaa jäsenvaltioita 
keräämään tietoja ja toimittamaan niitä 
komissiolle; kehottaa komissiota 
uudelleen pyytämään jäsenvaltioilta 
kattavia tietoja eurooppalaisen 
pidätysmääräysmekanismin toiminnasta 
ja sisällyttämään kyseiset tiedot 
seuraavaan 
täytäntöönpanokertomukseensa;

Or. en

Tarkistus 106
Jorge Buxadé Villalba
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
ymmärrettäviä tietoja, koska olemassa 
olevat tiedot aiheuttavat sekaannusta ja 
voivat antaa väärän kuvan eurooppalaisten 
pidätysmääräysten tehokkuudesta (tai 
tehottomuudesta); kehottaa jäsenvaltioita 
keräämään tietoja ja toimittamaan niitä 
komissiolle;

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
ymmärrettäviä tietoja, koska olemassa 
olevat tiedot aiheuttavat sekaannusta ja 
voivat antaa väärän kuvan eurooppalaisten 
pidätysmääräysten tehokkuudesta (tai 
tehottomuudesta); kehottaa jäsenvaltioita 
keräämään luotettavia ja ajantasaisia 
tietoja ja toimittamaan niitä komissiolle;

Or. es

Tarkistus 107
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
ymmärrettäviä tietoja, koska olemassa 
olevat tiedot aiheuttavat sekaannusta ja 
voivat antaa väärän kuvan 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
tehokkuudesta (tai tehottomuudesta); 
kehottaa jäsenvaltioita keräämään tietoja ja 
toimittamaan niitä komissiolle;

9. kehottaa komissiota tarjoamaan 
kattavia, vertailukelpoisia ja laadukkaita 
tietoja, jotta voidaan asianmukaisesti 
arvioida eurooppalaisten 
pidätysmääräysten tehokkuutta (tai 
tehottomuutta); kehottaa jäsenvaltioita 
keräämään järjestelmällisesti tietoja ja 
toimittamaan niitä komissiolle;

Or. en

Tarkistus 108
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 

10. katsoo, että vilpittömän yhteistyön 
periaatteen (SEU-sopimuksen 4 artiklan 
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rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; toteaa, että 
ihannetapauksessa vastavuoroisen 
tunnustamisen olisi oltava automaattista27;

3 kohta) vahvistamiseksi 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; toteaa, että 
ihannetapauksessa vastavuoroisen 
tunnustamisen olisi oltava 
automaattista27 ja tulisi tapahtua ilman, 
että arvioidaan syytteeseen vaikuttavia 
merkittäviä perusteita;

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

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

Or. en

Tarkistus 109
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; toteaa, että 
ihannetapauksessa vastavuoroisen 
tunnustamisen olisi oltava 
automaattista27;

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; toteaa, että 
ihannetapauksessa vastavuoroisesta 
tunnustamisesta ei tulisi kieltäytyä, ellei 
ole mahdollisuutta vedota johonkin 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
tehdyssä puitedirektiivissä tyhjentävästi 
lueteltuun kieltäytymisperusteeseen tai 
ellei ole muita olosuhteita, joissa voidaan 
asettaa rajoituksia vastavuoroisen 
tunnustamisen ja jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen periaatteille, 
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kuten Euroopan unionin tuomioistuin on 
tunnustanut;

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

Or. en

Tarkistus 110
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; toteaa, että 
ihannetapauksessa vastavuoroisen 
tunnustamisen olisi oltava automaattista27;

10. 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 
sellaisista rikoksista, joihin ei enää 
sovelleta kaksoisrangaistavuutta; toteaa, 
että ihannetapauksessa vastavuoroisen 
tunnustamisen olisi oltava automaattista27;

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

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

Or. en

Tarkistus 111
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
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10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; toteaa, että 
ihannetapauksessa vastavuoroisen 
tunnustamisen olisi oltava automaattista27;

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista; 
toteaa, että vastavuoroisen tunnustamisen 
ei tulisi olla automaattista, vaan se 
edellyttää täytäntöönpanoviranomaiselta 
kunkin tapauksen arviointia; muistuttaa, 
että kaksoisrangaistavuuden tutkimista 
edellytetään, koska täysin 
yhdenmukaistettua aineellista 
rikosoikeutta ei ole, kuten ei myöskään 
vähimmäisvaatimukset sisältäviä 
menettelysääntöjä; 

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

Or. en

Tarkistus 112
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti; toteaa, että 
ihannetapauksessa vastavuoroisen 
tunnustamisen olisi oltava 
automaattista27;

10. huomauttaa, että 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen 
rajoittaa vastavuoroista tunnustamista ja 
että sitä on unionin tuomioistuimen 
mukaan tulkittava suppeasti;

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

Or. en

Tarkistus 113
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pyytää komissiota arviomaan 
muodollisesti ja sisällöllisesti niiden 32 
rikoksen luetteloa, joiden osalta 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita; katsoo, 
että kaikkien tämän luettelon 
soveltamiseen osallistuvien toimijoiden 
oikeusvarmuutta on parannettava ja 
vältettävä siten tarpeettomia ristiriitoja;

Or. es

Tarkistus 114
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. muistuttaa, että vastavuoroisen 
tunnustamisen toimenpiteet ovat johtaneet 
jäsenvaltioissa epäyhtenäisesti 
toteutettaviin käytäntöihin oikeudellisten 
takeiden ja perusoikeuksien loukkauksilta 
suojelun osalta; painottaa tarvetta 
varmistaa tehokas ja riippumaton 
oikeudellinen valvonta vastavuoroisen 
tunnustamisen toimenpiteille;

Or. en
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Tarkistus 115
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että tehokkuuden 
takaamiseksi vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen on 
perustuttava keskinäiseen luottamukseen, 
jonka saavuttaminen on mahdollista 
ainoastaan kunnioittamalla epäiltyjen ja 
syytettyjen henkilöiden perusoikeuksia ja 
prosessuaalisia oikeuksia 
rikosoikeudenkäynneissä kaikkialla 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 116
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. korostaa, että tehokkuuden 
takaamiseksi vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen on 
perustuttava keskinäiseen luottamukseen, 
jonka saavuttaminen on mahdollista 
ainoastaan kunnioittamalla epäiltyjen ja 
syytettyjen henkilöiden perusoikeuksia ja 
prosessuaalisia oikeuksia 
rikosoikeudenkäynneissä kaikkialla 
unionissa; muistuttaa, että on tärkeää 
panna täytäntöön prosessuaalisia 
oikeuksia käsittelevät direktiivit, jolloin 
voidaan taata oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota varmistamaan 
niiden täysimääräisen ja asianmukaisen 
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täytäntöönpanon ja harkitsemaan 
tarvittaessa rikkomusmenettelyn 
käynnistämistä;

Or. en

Tarkistus 117
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. pyytää komissiota arvioimaan 
sellaisen yhdenmukaisen luettelon 
laatimisesta saatavia hyötyjä, jossa ei 
sekoiteta keskenään konkreettisia 
rikoksia, rikosten luokittelua ja 
oikeudellisesti suojeltuja etuja, kuten tällä 
hetkellä tehdään; ehdottaa myös, että 
kuhunkin luettelon kohtaan liitetään 
määritelmä, jotta luetteloa olisi helpompi 
tulkita; ehdottaa lopuksi, että jokainen 
jäsenvaltio laatii luettelon niistä 
oikeusjärjestelmäänsä sisältyvistä 
rikostyypeistä, jotka mahdollisesti 
sisällytetään 32 rikoksen luetteloon;

Or. es

Tarkistus 118
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa niiden 
rikosten luetteloa, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista; 
korostaa, että on tärkeää arvioida myös 

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa niiden 
rikosten luetteloa, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista, ottaen 
huomioon rikosten vakavuuden, 
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muiden rikosten sisällyttämistä luetteloon 
ja että tällaisia voisivat olla tietyt 
ympäristörikokset (esimerkiksi alusten 
aiheuttamaa ympäristön pilaantumista 
koskevat rikokset), viharikokset, 
seksuaalinen hyväksikäyttö, digitaalisin 
keinoin tehdyt rikokset, kuten 
identiteettivarkaus, rikokset yleistä 
järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta vastaan, 
joukkotuhontarikokset, rikokset ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikokset;

rajatylittävän ulottuvuuden tai haitallisen 
vaikutuksen unionin perusarvoihin; 
korostaa, että on tärkeää arvioida myös 
muiden rikosten sisällyttämistä luetteloon 
ja että tällaisia ovat ympäristörikokset 
(esimerkiksi alusten aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista koskevat 
rikokset), viharikokset, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, digitaalisin keinoin tehdyt 
rikokset, kuten identiteettivarkaus, rikokset 
yleistä järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta vastaan, 
joukkotuhontarikokset, rikokset ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikokset; korostaa, että 
oikeudellisen yhteistyön tehostaminen 
tämän tyyppisissä rikoksissa auttaisi 
unionia saavuttamaan ensisijaisia 
tavoitteitaan sekä vahvistamaan 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamista unionissa;

Or. es

Tarkistus 119
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa niiden 
rikosten luetteloa, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista; 
korostaa, että on tärkeää arvioida myös 
muiden rikosten sisällyttämistä luetteloon 
ja että tällaisia voisivat olla tietyt 
ympäristörikokset (esimerkiksi alusten 
aiheuttamaa ympäristön pilaantumista 
koskevat rikokset), viharikokset, 
seksuaalinen hyväksikäyttö, digitaalisin 
keinoin tehdyt rikokset, kuten 
identiteettivarkaus, rikokset yleistä 
järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta 

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa niiden 
rikosten luetteloa, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista; 
korostaa, että on tärkeää arvioida myös 
muiden sellaisten rikosten sisällyttämistä 
luetteloon, jotka on jo yhdenmukaistettu 
EU:n tasolla.



PE658.878v01-00 66/128 AM\1215136FI.docx

FI

vastaan, joukkotuhontarikokset, rikokset 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset;

Or. en

Tarkistus 120
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa 
niiden rikosten luetteloa, jotka eivät 
edellytä kaksoisrangaistavuuden 
tutkimista; korostaa, että on tärkeää 
arvioida myös muiden rikosten 
sisällyttämistä luetteloon ja että tällaisia 
voisivat olla tietyt ympäristörikokset 
(esimerkiksi alusten aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista koskevat 
rikokset), viharikokset, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, digitaalisin keinoin tehdyt 
rikokset, kuten identiteettivarkaus, rikokset 
yleistä järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta 
vastaan, joukkotuhontarikokset, rikokset 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset;

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa, 
mutta korostaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa oikeusvaltioperiaatteen 
puutteellinen noudattaminen lisääntyy, 
jolloin niiden rikosten luettelon 
laajentaminen, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista, voisi 
vaarantaa yksilöiden perusoikeudet; 
korostaa, että rajat ylittävien tiettyjen 
rikosten yhä suurempi määrä, joita ovat 
tietyt ympäristörikokset (esimerkiksi 
alusten aiheuttamaa ympäristön 
pilaantumista koskevat rikokset), 
seksuaalinen hyväksikäyttö, digitaalisin 
keinoin tehdyt rikokset, kuten 
identiteettivarkaus, joukkotuhontarikokset, 
rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, 
tekee oikeusvaltioperiaatteen ja 
jäsenvaltioiden perusoikeuksien 
kunnioittamisesta entistä tärkeämpää 
erityisesti oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden ja oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin osalta;

Or. en

Tarkistus 121
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa 
niiden rikosten luetteloa, jotka eivät 
edellytä kaksoisrangaistavuuden 
tutkimista; korostaa, että on tärkeää 
arvioida myös muiden rikosten 
sisällyttämistä luetteloon ja että tällaisia 
voisivat olla tietyt ympäristörikokset 
(esimerkiksi alusten aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista koskevat 
rikokset), viharikokset, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, digitaalisin keinoin tehdyt 
rikokset, kuten identiteettivarkaus, rikokset 
yleistä järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta vastaan, 
joukkotuhontarikokset, rikokset ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikokset;

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa, 
jotta voidaan määritellä paremmin, 
milloin eurooppalaista pidätysmääräystä 
olisi käytettävä ja helpottaa 
suhteellisuusarviointeja; kehottaa lisäksi 
komissiota tarkistamaan niiden rikosten 
luetteloa, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista; 
korostaa, että on tärkeää arvioida myös 
muiden rikosten sisällyttämistä luetteloon 
ja että tällaisia voisivat olla tietyt 
ympäristörikokset (esimerkiksi alusten 
aiheuttamaa ympäristön pilaantumista 
koskevat rikokset), tietyt veronkierron 
muodot, viharikokset, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, sukupuoleen perustuva 
väkivalta, digitaalisin keinoin tehdyt 
rikokset, kuten identiteettivarkaus, rikokset 
yleistä järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta vastaan, 
joukkotuhontarikokset, rikokset ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikokset;

Or. en

Tarkistus 122
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa 
ja arvioimaan mahdollisuutta laajentaa 
niiden rikosten luetteloa, jotka eivät 
edellytä kaksoisrangaistavuuden 
tutkimista; korostaa, että on tärkeää 
arvioida myös muiden rikosten 
sisällyttämistä luetteloon ja että tällaisia 
voisivat olla tietyt ympäristörikokset 
(esimerkiksi alusten aiheuttamaa 

11. painottaa, että niiden rikosten 
osalta, jotka eivät sisälly niiden rikosten 
luetteloon, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista,, 
täytäntöönpanoviranomaisilla on 
mahdollisuus kieltäytyä eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta, jos 
teko, johon eurooppalainen 
pidätysmääräys perustuu, ei ole 
täytäntöönpanojäsenvaltion 
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ympäristön pilaantumista koskevat 
rikokset), viharikokset, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, digitaalisin keinoin tehdyt 
rikokset, kuten identiteettivarkaus, 
rikokset yleistä järjestystä ja 
jäsenvaltioiden perustuslaillista 
koskemattomuutta vastaan, 
joukkotuhontarikokset, rikokset 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset;

lainsäädännön mukaan rikos, mutta sillä 
ei ole velvollisuutta tehdä niin; korostaa 
siksi, että muiden rikosten sisällyttäminen 
luetteloon ei ole ensisijainen tavoite; 
korostaa, että tällaisella rajallisella 
valinnaisella kieltäytymisperusteella on 
tärkeä merkitys ”suojatoimenpiteenä” 
erityisesti, kun otetaan huomioon, että 
perinteisten luovutussopimusten 
vastaisesti eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevassa 
puitedirektiivissä ei poiketa poliittisista 
rikoksista;

Or. en

Tarkistus 123
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa niiden 
rikosten luetteloa, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista; 
korostaa, että on tärkeää arvioida myös 
muiden rikosten sisällyttämistä luetteloon 
ja että tällaisia voisivat olla tietyt 
ympäristörikokset (esimerkiksi alusten 
aiheuttamaa ympäristön pilaantumista 
koskevat rikokset), viharikokset, 
seksuaalinen hyväksikäyttö, digitaalisin 
keinoin tehdyt rikokset, kuten 
identiteettivarkaus, rikokset yleistä 
järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista koskemattomuutta 
vastaan, joukkotuhontarikokset, rikokset 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset;

11. kehottaa komissiota analysoimaan 
rikosten tunnusmerkistöjä jäsenvaltioissa ja 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa niiden 
rikosten luetteloa, jotka eivät edellytä 
kaksoisrangaistavuuden tutkimista; 
korostaa, että on tärkeää arvioida myös 
muiden rikosten sisällyttämistä luetteloon 
ja että tällaisia voisivat olla tietyt 
ympäristörikokset (esimerkiksi alusten 
aiheuttamaa ympäristön pilaantumista 
koskevat rikokset), seksuaalinen 
hyväksikäyttö, digitaalisin keinoin tehdyt 
rikokset, kuten identiteettivarkaus, rikokset 
yleistä järjestystä ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista järjestystä vastaan, 
joukkotuhontarikokset, rikokset ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikokset;

Or. es
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Tarkistus 124
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. suhtautuu myönteisesti komission 
hiljattain perustamaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen koordinointiryhmään; 
uskoo, että tämä ryhmä edistää osaltaan 
ajantasaisten ja luotettavien tietojen ja 
hyvien käytäntöjen nopeaa vaihtoa ja 
vahvistaa yhteistyötä, joka voi johtaa 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
yhdenmukaisempaan soveltamiseen 
oikeusviranomaisten välillä, mutta jossa 
myös suunnitellaan parempaa 
tiedonvaihtoa niiden avustajien välillä, 
jotka edustavat niitä henkilöitä, joita 
eurooppalainen pidätysmääräys koskee 
täytäntöönpanojäsenvaltioissa ja 
pidätysmääräyksen antaneissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 125
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. korostaa, että kaksinkertainen 
oikeasuhteisuustarkastus sekä 
pidätysmääräyksen antaneissa että 
täytäntöönpanojäsenvaltioissa varmistaisi 
yksilöiden suojelun ja antaisi 
täytäntöönpanojäsenvaltiolle 
mahdollisuuden tarkistaa, oikeuttavatko 
rikoksen johdosta tapahtuvan 
luovutuksen hyödyt taakan ja 
palvelevatko ne oikeuden yleisiä etuja ja 
annetaanko eurooppalaisia 
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pidätysmääräyksiä syytetoimia varten vain 
silloin, kun asia on valmis käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa eikä tutkimuksia varten 
erityisesti silloin, kun muita vähemmän 
rajoittavia toimenpiteitä, kuten 
eurooppalaista tutkintamääräystä, 
voidaan käyttää sen sijaan, että kerätään 
todisteita ilman, että edellytetään henkilön 
pidättämistä ja luovuttamista toisesta 
maasta;

Or. en

Tarkistus 126
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota analysoimaan 
mahdollisuutta lyhentää eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä tehdyn 
puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä kolmen vuoden enimmäisaikaa 
tiettyjen rikosten, kuten ihmiskaupan, 
lasten seksuaalisen riiston ja 
lapsipornografian, tapauksessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 127
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota analysoimaan 
mahdollisuutta lyhentää eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä tehdyn 
puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä kolmen vuoden enimmäisaikaa 

12. muistuttaa, että eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä tehdyn 
puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa 
säädetyn kolmen vuoden enimmäisajan 
tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen 
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tiettyjen rikosten, kuten ihmiskaupan, 
lasten seksuaalisen riiston ja 
lapsipornografian, tapauksessa;

pidätysmääräyksen oikeasuhteisuus;

Or. en

Tarkistus 128
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota analysoimaan 
mahdollisuutta lyhentää eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä tehdyn 
puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä kolmen vuoden enimmäisaikaa 
tiettyjen rikosten, kuten ihmiskaupan, 
lasten seksuaalisen riiston ja 
lapsipornografian, tapauksessa;

12. kehottaa komissiota analysoimaan 
mahdollisuutta lyhentää eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä tehdyn 
puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä kolmen vuoden enimmäisaikaa 
tiettyjen rikosten, kuten ihmiskaupan, 
lasten seksuaalisen riiston ja 
lapsipornografian sekä terrorismin, 
tapauksessa;

Or. es

Tarkistus 129
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota arvioimaan, 
olisiko mahdollista laatia ja sisällyttää 
päätökseen 32 rikoksen luettelon sijasta 
tyhjentävä luettelo perusteista, jotka 
oikeuttavat kieltäytymään luovuttamisesta 
(nk. negatiivinen luettelo);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 130
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota arvioimaan, 
olisiko mahdollista laatia ja sisällyttää 
päätökseen 32 rikoksen luettelon sijasta 
tyhjentävä luettelo perusteista, jotka 
oikeuttavat kieltäytymään luovuttamisesta 
(nk. negatiivinen luettelo);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota arvioimaan, 
olisiko mahdollista laatia ja sisällyttää 
päätökseen 32 rikoksen luettelon sijasta 
tyhjentävä luettelo perusteista, jotka 
oikeuttavat kieltäytymään luovuttamisesta 
(nk. negatiivinen luettelo);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota arvioimaan, 
olisiko mahdollista laatia ja sisällyttää 
päätökseen 32 rikoksen luettelon sijasta 

13. kehottaa komissiota arvioimaan, 
olisiko mahdollista laatia tyhjentävä 
luettelo perusteista, jotka oikeuttavat 
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tyhjentävä luettelo perusteista, jotka 
oikeuttavat kieltäytymään luovuttamisesta 
(nk. negatiivinen luettelo);

kieltäytymään luovuttamisesta (nk. 
negatiivinen luettelo);

Or. fr

Tarkistus 133
Nathalie Colin-Oesterlé

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota arvioimaan, 
olisiko mahdollista laatia ja sisällyttää 
päätökseen 32 rikoksen luettelon sijasta 
tyhjentävä luettelo perusteista, jotka 
oikeuttavat kieltäytymään luovuttamisesta 
(nk. negatiivinen luettelo);

13. kehottaa komissiota arvioimaan, 
olisiko mahdollista laatia ja sisällyttää 
päätökseen 32 rikoksen luettelon lisäksi 
tyhjentävä luettelo perusteista, jotka 
oikeuttavat kieltäytymään luovuttamisesta 
(nk. negatiivinen luettelo);

Or. fr

Tarkistus 134
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota selventämään, 
mitä pidetään liitännäisrikoksina;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 135
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota selventämään, 
mitä pidetään liitännäisrikoksina;

14. kehottaa komissiota harkitsemaan 
käsikirjan päivittämistä, mukaan lukien 
maininta niistä jäsenvaltioista, jotka 
sallivat luovuttamisen rikoksista, joista 
voidaan määrätä alhaisempi seuraamus 
kuin 2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
kynnysarvo, kun ne ovat kyseisen 
kynnysarvon täyttäviä tärkeimpien 
rikosten liitännäisrikoksia; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että eurooppalaisessa 
pidätysmääräyksessä ei säännellä 
liitännäisrikosten luovuttamisesta ja että 
jos täytäntöönpanojäsenvaltio ei luovuta 
liitännäisrikoksista, erityissääntö voi estää 
pidätysmääräyksen antanutta 
jäsenvaltiota nostamasta syytteitä näistä 
rikoksista;

Or. en

Tarkistus 136
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota selventämään, 
mitä pidetään liitännäisrikoksina;

14. kehottaa komissiota selventämään 
rikosoikeuden yhdenmukaistamisen 
alueella käytettävien EU:n välineiden 
avulla, mitä pidetään liitännäisrikoksina;

Or. en

Tarkistus 137
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa; katsoo, että 
harkintavaltaa olisi käytettävä vain 
kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien kansallisten viranomaisten ja 
elinten tehtävät ja valtuudet ja varmistaa, 
että niillä on erikoisasiantuntemusta ja 
käytännön kokemusta; katsoo, että 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
4 artiklassa säädetty 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta sopii yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa, koska se antaa 
oikeusviranomaiselle mahdollisuuden 
tehdä tasapainoisen päätöksen, jolla 
rajoitetaan henkilön vapautta, esimerkiksi 
sitä, onko etsityn henkilön kärsittävä 
rangaistus asuinpaikassaan, ja 
muodostaa suojatoimen automaattista 
tunnustamista vastaan; toteaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien, 
vankilaolojen ja ammatinharjoittajien 
muiden oikeusjärjestelmien tuntemuksen 
parantaminen auttaa vahvistamaan 
keskinäistä luottamusta ja vastavuoroista 
tunnustamista enemmän kuin 
täytäntöönpanoviranomaisten 
harkintavallan poistaminen;

Or. en

Tarkistus 138
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 
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tunnustamisen kanssa; katsoo, että 
harkintavaltaa olisi käytettävä vain 
kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

tunnustamisen kanssa; toteaa, että 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevan puitepäätöksen 
uudelleentarkastelussa on otettava 
käyttöön menettely, jonka mukaan 
pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion 
tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai 
yleinen syyttäjä voi tarvittaessa vahvistaa 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jotta 
päästään eroon termin 
”oikeusviranomainen” erilaisista 
tulkinnoista; katsoo, että jos 
oikeusvarmuus voidaan taata niiden 
rikosten osalta, jotka selkeästi kuuluvat 
kaksoisrangaistavuuden määritelmän 
piiriin, ja myös niiden, jotka eivät kuulu 
määritelmän piiriin, harkintavaltaa olisi 
käytettävä vain kaksoisrangaistavuutta 
tutkittaessa;

Or. en

Tarkistus 139
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on tärkeää 
määritellä tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet 
ja varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa; katsoo, että 
harkintavaltaa olisi käytettävä vain 
kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

15. vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa; katsoo, että 
harkintavaltaa olisi käytettävä vain 
kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

Or. en
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Tarkistus 140
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa; 
katsoo, että harkintavaltaa olisi käytettävä 
vain kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien eri toimijoiden tehtävät ja 
valtuudet ja varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laajan 
harkintavallan ei katsota sopivan yhteen 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa, 
mutta katsoo tarpeelliseksi varmistaa, että 
yksilöiden perusoikeuksia kunnioitetaan 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 141
Nathalie Colin-Oesterlé

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa; katsoo, että 
harkintavaltaa olisi käytettävä vain 
kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa; katsoo, että 
harkintavaltaa olisi käytettävä vain hyvin 
rajatusti kaksoisrangaistavuutta 
tutkittaessa;

Or. fr
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Tarkistus 142
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta ei sovi yhteen vastavuoroisen 
tunnustamisen kanssa; katsoo, että 
harkintavaltaa olisi käytettävä vain 
kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

15. korostaa, että on tärkeää määritellä 
tarkemmin eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin 
osallistuvien elinten tehtävät ja valtuudet ja 
varmistaa, että niillä on 
erikoisasiantuntemusta ja käytännön 
kokemusta; vahvistaa, että 
täytäntöönpanoviranomaisen laaja 
harkintavalta on ristiriidassa 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa; 
katsoo, että harkintavaltaa olisi käytettävä 
vain kaksoisrangaistavuutta tutkittaessa;

Or. es

Tarkistus 143
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

16. kehottaa komissiota jatkamaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja 
muiden oikeudellisen yhteistyön välineiden 
täytäntöönpanon arviointia;

Or. en

Tarkistus 144
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja muut 
vaihtoehtoiset oikeudelliset välineet 
rikosasioissa täytäntöön oikea-aikaisesti ja 
asianmukaisesti;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen sekä 
muut oikeudelliset välineet rikosasioissa 
täytäntöön oikea-aikaisesti ja 
asianmukaisesti; korostaa, että välineet, 
kuten vankien siirtoa koskeva puitepäätös, 
valvontaa ja vaihtoehtoisia seuraamuksia 
koskeva puitepäätös, eurooppalainen 
tutkintamääräys, eurooppalainen 
valvontamääräys ja neuvoston 
eurooppalainen yleissopimus 
rikosoikeudenkäynnin siirtämisestä, 
täydentävät eurooppalaista 
pidätysmääräystä ja tarjoavat sille 
hyödyllisiä ja vähemmän yksityisyyteen 
puuttuvia vaihtoehtoja; korostaa, että 
eurooppalaista pidätysmääräystä olisi 
käytettävä vain, jos kaikki muut 
vaihtoehdot on käytetty; kehottaa 
jäsenvaltioiden viranomaisia käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan kyseisiä 
välineitä eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen antamisen sijaan;

Or. en

Tarkistus 145
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja muut 
vaihtoehtoiset oikeudelliset välineet 
rikosasioissa täytäntöön oikea-aikaisesti ja 
asianmukaisesti;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja muut 
vaihtoehtoiset oikeudelliset välineet 
rikosasioissa täytäntöön oikea-aikaisesti ja 
asianmukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään vaihtoehtoisia toimenpiteitä, 
kuten eurooppalaista tutkintamääräystä, 
eurooppalaista valvontamääräystä ja 
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prosessuaalisia oikeuksia koskevia 
toimenpiteitä, jotka ovat vähemmän 
yksityisyyteen puuttuvia vastavuoroisen 
tunnustamisen välineitä; kehottaa 
komissiota valvomaan huolellisesti, että 
ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön; 
kehottaa jäsenvaltioita olemaan 
turvautumatta eurooppalaiseen 
pidätysmääräykseen tilanteissa, joissa 
vähemmän yksityisyyteen puuttuva 
toimenpide johtaisi samoihin tuloksiin, 
kuten kuulemiset videokonferenssien 
välityksellä ja niihin liittyvät välineet;

Or. en

Tarkistus 146
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja 
muut vaihtoehtoiset oikeudelliset välineet 
rikosasioissa täytäntöön oikea-aikaisesti ja 
asianmukaisesti;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
puitepäätöksen ja asianmukaiset unionin 
tuomioistuimen tuomiot sekä muut 
oikeudelliset välineet rikosasioissa 
täytäntöön oikea-aikaisesti ja selkeästi;

Or. en

Tarkistus 147
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että oikeusviranomaiset 
pidättäytyvät pidätys- ja pakkokeinoista 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevissa menettelyissä, erityisesti jos 
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henkilö suostuu luovuttamiseen, elleivät 
kyseiset keinot ole ehdottoman 
välttämättömiä ja perusteltuja;

Or. en

Tarkistus 148
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. 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 sen 
säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi;

18. panee merkille komission 
huolestuttavan kertomuksen, joka koskee 
oikeudesta käyttää avustajaa eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä 
annetun direktiivin 2013/48/EU 
täytäntöönpanoa, koska sen mukaan muun 
muassa ”Neljän jäsenvaltion lainsäädäntö 
ei lainkaan ota huomioon etsityn oikeutta 
nimetä avustaja pidätysmääräyksen 
antaneessa jäsenvaltiossa. Tietyt viisi 
jäsenvaltiota eivät ole selkeästi 
varmistaneet, että etsityt saavat tietoja 
tästä oikeudesta ilman aiheetonta 
viivytystä... 10 jäsenvaltion 
lainsäädännössä ei ole saatettu osaksi 
lainsäädäntöä vaatimusta, jonka mukaan 
pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on ilman 
aiheetonta viivytystä annettava etsitylle 
tietoja, jotka helpottavat avustajan 
nimeämistä siellä” (s. 18); kehottaa 
komissiota arvioimaan jatkossakin sitä, 
miten jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä, 
ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin, myös 
rikkomismenettelyihin, sen säännösten 
noudattamisen varmistamiseksi; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimia, joilla 
varmistetaan kaikkien menettelyllisiä 
takeita koskevien direktiivien 
täysimääräinen täytäntöönpano, jotta 
voidaan varmistaa, että etsityt henkilöt 
voivat turvautua tehokkaaseen 
puolustukseen rajatylittävissä 
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menettelyissä, minkä olisi oltava 
maksutonta, jos he ovat varattomia; 
kehottaa komissiota myös esittämään 
lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan 
haavoittuvassa asemassa olevien 
epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden 
prosessuaalisten oikeuksien suojelua 
koskevat vähimmäissäännöt, kun otetaan 
huomioon erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien aikuisten osalta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
epäiltyjen tai syytettyjen haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden 
menettelyllisistä takeista 
27. marraskuuta 2013 annetun komission 
suosituksen riittämätön täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 149
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. 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 sen 
säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi;

18. 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 
käynnistämään rikkomismenettelyt, sen 
säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 150
Nathalie Colin-Oesterlé
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita joustamaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
kielijärjestelyissä;

19. kehottaa jäsenvaltioita 
huolehtimaan eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen kielijärjestelyjen 
toteuttamisesta varmistamalla, että 
oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
annettua direktiiviä 2010/64/EU 
sovelletaan asianmukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 151
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita joustamaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
kielijärjestelyissä;

19. pitää valitettavana, että 
puitepäätöksessä 2002/584/YOS ei ole 
määräaikoja käännettyjen 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
toimittamiselle; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään yhteisiä käytäntöjä 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
kielijärjestelyissä;

Or. en

Tarkistus 152
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita joustamaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 

19. kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan tarvittavat mekanismit, jotta 
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kielijärjestelyissä; vältetään viivästymiset ja esteet 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
virallisissa kielijärjestelyissä;

Or. es

Tarkistus 153
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita joustamaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
kielijärjestelyissä;

19. kehottaa jäsenvaltioita joustamaan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
kielijärjestelyissä ja säilyttämään samalla 
oikeuden tulkkaukseen ja käännöksiin 
rikosoikeudenkäynneissä;

Or. en

Tarkistus 154
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

20. kehottaa komissiota huolehtimaan 
määräaikojen yhdenmukaisesta 
soveltamisesta ja tehokkaasta valvonnasta 
ottamalla käyttöön uhrin eduksi 
soveltamisen periaatteen siten, että jos 
pidätysmääräyksen vastaanottanut 
jäsenvaltio ei ole tehnyt määräystä 
koskevaa päätöstä kohtuullisen ajan 
kuluessa, asia katsotaan ratkaistuksi 
uhrien eduksi, jolloin uhreilla on oikeus 
saada vahingonkorvausta; toteaa, että 
näin vältetään perusteettomat viivytykset 
ja menettelyä viivästyttävien lausuntojen 
esittäminen;
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Or. es

Tarkistus 155
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

20. kehottaa komissiota huolehtimaan 
määräaikojen yhdenmukaisesta 
soveltamisesta ja tehokkaasta valvonnasta 
ja kunnioittamaan samalla yksilöiden 
perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 156
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle, jotta 
ne voivat helpottaa ja koordinoida 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanoa; toteaa, että Eurojustin 
talousarviota koskevien komission 
suunnitelmien vaikutuksesta rahoituksen 
taso olisi jäänyt jälkeen lisääntyneestä 
työmäärästä;

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle, jotta 
ne voivat helpottaa ja koordinoida 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanoa; pitää valitettavana, että 
Eurojustin talousarviota koskevien 
komission suunnitelmien vaikutuksesta 
rahoituksen taso olisi jäänyt jälkeen 
lisääntyneestä työmäärästä; huomauttaa, 
että Eurojustin talousarvion on 
olennaisen tärkeää vastata sen tehtäviä ja 
painopisteitä, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä;

Or. en
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Tarkistus 157
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle, jotta 
ne voivat helpottaa ja koordinoida 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanoa; toteaa, että Eurojustin 
talousarviota koskevien komission 
suunnitelmien vaikutuksesta rahoituksen 
taso olisi jäänyt jälkeen lisääntyneestä 
työmäärästä;

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle, jotta 
ne voivat helpottaa ja koordinoida 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanoa; toteaa, että Eurojustin 
talousarviota koskevien komission 
suunnitelmien vaikutuksesta rahoituksen 
taso olisi jäänyt jälkeen lisääntyneestä 
työmäärästä; toistaa kehotuksensa 
erityisestä eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevasta 
oikeudellisesta verkostosta;

Or. en

Tarkistus 158
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle, jotta 
ne voivat helpottaa ja koordinoida 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanoa; toteaa, että Eurojustin 
talousarviota koskevien komission 
suunnitelmien vaikutuksesta rahoituksen 
taso olisi jäänyt jälkeen lisääntyneestä 
työmäärästä;

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle, jotta 
ne voivat helpottaa ja koordinoida 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanoa; toteaa, että komission 
Eurojustille myöntämät nykyiset 
määrärahat ovat riittämättömät, kun 
otetaan huomioon haasteet, joita 
virastolla on jatkuvasti kasvavan 
työmäärän suhteen;

Or. en
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Tarkistus 159
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle, jotta 
ne voivat helpottaa ja koordinoida 
eurooppalaisten pidätysmääräysten 
täytäntöönpanoa; toteaa, että Eurojustin 
talousarviota koskevien komission 
suunnitelmien vaikutuksesta rahoituksen 
taso olisi jäänyt jälkeen lisääntyneestä 
työmäärästä;

21. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän rahoituksen Eurojustille ja 
Euroopan oikeudelliselle verkostolle 
(EJN), jotta ne voivat helpottaa ja 
koordinoida eurooppalaisten 
pidätysmääräysten täytäntöönpanoa; toteaa, 
että Eurojustin talousarviota koskevien 
komission suunnitelmien vaikutuksesta 
rahoituksen taso olisi jäänyt jälkeen 
lisääntyneestä työmäärästä;

Or. en

Tarkistus 160
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaista 
rahoitusta koulutuksen järjestämiseksi 
eurooppalaisten pidätysmääräysten alalla 
toimiville, muun muassa poliisille, 
syyttäjille, tuomareille ja 
puolustusasianajajille; pitää arvokkaana 
Euroopan juridisen koulutusverkoston 
ohjelmia, kuten eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevia simulaatioita ja 
kielikoulutusta;

22. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaista 
rahoitusta eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen käsittelyyn 
osallistuville henkilöille annettavalle 
oikeusavulle, mukaan lukien oikeusapu 
sekä pidätysmääräyksen antaneissa että 
täytäntöönpanojäsenvaltioissa ennen 
luovutuksen määräämistä, myöntämään 
rahoitusta päteville tulkeille ja kääntäjille, 
erityisen koulutuksen järjestämiseksi 
eurooppalaisten pidätysmääräysten alalla 
toimiville, muun muassa poliisille, 
syyttäjille, tuomareille ja 
puolustusasianajajille, erityisesti alueilla, 
jotka koskevat eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen 
perusoikeusnäkökohtia, suhteellisuuden 
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ja säilöönotolle vaihtoehtoisten 
toimenpiteiden arviointia, eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen edustustapauksia ja 
menettelyä, jolla pyydetään 
ennakkoratkaisua unionin 
tuomioistuimessa, sekä vakuuksien 
pyytämistä muilta jäsenvaltioiden 
viranomaisilta; pitää arvokkaana Euroopan 
juridisen koulutusverkoston (EJTN) 
ohjelmia, kuten eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevia simulaatioita ja 
kielikoulutusta;

Or. en

Tarkistus 161
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaista 
rahoitusta koulutuksen järjestämiseksi 
eurooppalaisten pidätysmääräysten alalla 
toimiville, muun muassa poliisille, 
syyttäjille, tuomareille ja 
puolustusasianajajille; pitää arvokkaana 
Euroopan juridisen koulutusverkoston 
ohjelmia, kuten eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevia simulaatioita ja 
kielikoulutusta;

22. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaista 
rahoitusta koulutuksen järjestämiseksi 
eurooppalaisten pidätysmääräysten alalla 
toimiville, muun muassa poliisille, 
syyttäjille, tuomareille ja 
puolustusasianajajille; korostaa Euroopan 
juridisen koulutusverkoston ohjelmien 
arvokkuutta, kuten eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevia simulaatioita ja 
kielikoulutusta;

Or. en

Tarkistus 162
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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23. kehottaa komissiota perustamaan 
asiantuntijoille ja oikeusalan 
ammattilaisille tarkoitetun 
koulutusfoorumin, jolla käsitellään 
vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, 
myös eurooppalaista pidätysmääräystä; 
painottaa, että sen olisi annettava näille 
ammattilaisille tietoa välineiden tiiviistä 
keskinäisistä yhteyksistä sekä tarjottava 
heille yhteinen keskustelukanava 
kokemusten vaihtoa varten;

23. kehottaa komissiota perustamaan 
asiantuntijoille ja oikeusalan 
ammattilaisille tarkoitetun 
koulutusfoorumin, jolla käsitellään 
vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, 
myös eurooppalaista pidätysmääräystä; 
painottaa, että sen olisi annettava näille 
ammattilaisille tietoa välineiden tiiviistä 
keskinäisistä yhteyksistä sekä tarjottava 
heille yhteinen keskustelukanava 
kokemusten vaihtoa varten; korostaa, että 
tasa-arvoisen lähtöaseman 
varmistamiseksi asianajajilla olisi oltava 
mahdollisuus saada kohdennettua, 
saatavilla olevaa ja kohtuuhintaista 
koulutusta; kehottaa komissiota 
edistämään ja helpottamaan tällaisen 
koulutuksen tarjoamista;

Or. en

Tarkistus 163
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota perustamaan 
asiantuntijoille ja oikeusalan 
ammattilaisille tarkoitetun 
koulutusfoorumin, jolla käsitellään 
vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, 
myös eurooppalaista pidätysmääräystä; 
painottaa, että sen olisi annettava näille 
ammattilaisille tietoa välineiden tiiviistä 
keskinäisistä yhteyksistä sekä tarjottava 
heille yhteinen keskustelukanava 
kokemusten vaihtoa varten;

23. kehottaa komissiota tukemaan ja 
mahdollisesti kehittämään edelleen 
Euroopan juridista koulutusverkostoa 
(EJTN) ja olemassa olevia kansallisia 
oikeuslaitokselle tarkoitettuja 
koulutusfoorumeja, joilla käsitellään 
vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, 
myös eurooppalaista pidätysmääräystä; 
painottaa, että sen olisi annettava näille 
ammattilaisille tietoa välineiden tiiviistä 
keskinäisistä yhteyksistä sekä tarjottava 
heille yhteinen keskustelukanava 
kokemusten vaihtoa varten;

Or. en



PE658.878v01-00 90/128 AM\1215136FI.docx

FI

Tarkistus 164
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota perustamaan 
asiantuntijoille ja oikeusalan 
ammattilaisille tarkoitetun 
koulutusfoorumin, jolla käsitellään 
vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, 
myös eurooppalaista pidätysmääräystä; 
painottaa, että sen olisi annettava näille 
ammattilaisille tietoa välineiden tiiviistä 
keskinäisistä yhteyksistä sekä tarjottava 
heille yhteinen keskustelukanava 
kokemusten vaihtoa varten;

23. kehottaa komissiota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa perustamaan 
asiantuntijoille ja oikeusalan 
ammattilaisille tarkoitetun 
koulutusfoorumin, jolla käsitellään 
vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, 
myös eurooppalaista pidätysmääräystä; 
painottaa, että sen olisi annettava näille 
ammattilaisille tietoa välineiden tiiviistä 
keskinäisistä yhteyksistä sekä tarjottava 
heille yhteinen keskustelukanava 
kokemusten vaihtoa varten;

Or. es

Tarkistus 165
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota helpottamaan 
EU:n rikosoikeuden ja luovutusasioiden 
parissa työskentelevien 
puolustusasianajajien verkoston 
perustamista ja tarjoamaan heille 
riittävää rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 166
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että viranomaisten 
välistä yhteistyötä, myös perusoikeuksien 
noudattamista, voidaan parantaa tekniikan 
ja digitalisaation avulla; pyytää 
kehittämään keskitetyn tietokannan, joka 
perustuu tietoihin eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevista 
kansallisista täytäntöönpanotoimista 
(vastaavia on muillakin EU:n oikeuden 
aloilla)28;

24. panee merkille, että viranomaisten 
välistä yhteistyötä, myös perusoikeuksien 
noudattamista, voidaan parantaa tekniikan 
ja digitalisaation avulla;

_________________
28 Katso EPRS:n tekemä, kesäkuussa 2020 
julkaistu Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä.

Or. en

Tarkistus 167
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että viranomaisten 
välistä yhteistyötä, myös perusoikeuksien 
noudattamista, voidaan parantaa tekniikan 
ja digitalisaation avulla; pyytää 
kehittämään keskitetyn tietokannan, joka 
perustuu tietoihin eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevista kansallisista 
täytäntöönpanotoimista (vastaavia on 
muillakin EU:n oikeuden aloilla)28;

24. panee merkille, että viranomaisten 
välistä yhteistyötä, myös perusoikeuksien 
noudattamista, voidaan parantaa 
turvallisen tekniikan ja digitalisaation 
avulla; suhtautuu myönteisesti 
perusoikeuksien viraston 
rikosvankeustietokannan perustamiseen; 
pyytää kehittämään keskitetyn tietokannan, 
joka perustuu tietoihin eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevista kansallisista 
täytäntöönpanotoimista (vastaavia on 
muillakin EU:n oikeuden aloilla)28;

_________________ _________________
28 Katso EPRS:n tekemä, kesäkuussa 2020 
julkaistu Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi eurooppalaisesta 

28 Katso EPRS:n tekemä, kesäkuussa 2020 
julkaistu Euroopan tason täytäntöönpanon 
arviointi eurooppalaisesta 
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pidätysmääräyksestä. pidätysmääräyksestä.

Or. en

Tarkistus 168
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että eurooppalaisten 
pidätysmääräysten alalla toimivien 
asianajajien erityinen julkinen tietokanta 
voisi auttaa takaamaan oikeuden käyttää 
asianajajaa; toteaa, että kaksinkertaisen 
edustuksen varmistaminen parantaisi 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
oikeudenmukaisuutta; korostaa, että 
asianajajilla olisi oltava mahdollisuus 
tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin sekä 
pidätysmääräyksen antaneissa valtioissa 
että täytäntöönpanovaltioissa, mukaan 
lukien asian tausta-aineisto, johon päätös 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja 
kansallisen pidätysmääräyksen 
antamisesta perustuu, jotta he voivat 
tarjota tehokasta oikeusapua 
pidätysmääräyksen kohteena olevalle 
henkilölle;

Or. en

Tarkistus 169
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. vaatii tarkistamaan säännöllisesti 
täytäntöön panemattomat eurooppalaiset 
pidätysmääräykset ja harkitsemaan, 
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pitäisikö ne ja niihin liittyvät SIS II -
ilmoitukset ja Interpol-ilmoitukset 
peruuttaa; kehottaa myös peruuttamaan 
eurooppalaiset pidätysmääräykset ja 
vastaavat SIS II- ja Interpolin ilmoitukset, 
jos eurooppalainen pidätysmääräys on 
evätty pakollisista syistä, kuten ne bis in 
idem -periaatteen perusteella;

Or. en

Tarkistus 170
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon kansallisten parlamenttien 
lausunnot pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti, 
koska niiden osallistuminen mahdollistaa 
EU:n rikosoikeuden alan toiminnan 
demokraattisen valvonnan;

25. korostaa, että jos komissio päättää 
ehdottaa lainsäädäntötoimia 
menettelyllisten takeiden vahvistamiseksi, 
on tärkeää käydä laajoja kuulemisia ja 
ottaa huomioon kansallisten parlamenttien 
lausunnot pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti, 
koska niiden osallistuminen mahdollistaa 
EU:n rikosoikeuden alan toiminnan 
demokraattisen valvonnan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamiselle;

Or. en

Tarkistus 171
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon kansallisten parlamenttien 
lausunnot pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti, 
koska niiden osallistuminen mahdollistaa 
EU:n rikosoikeuden alan toiminnan 

25. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon kansallisten parlamenttien 
lausunnot pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti;
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demokraattisen valvonnan;

Or. es

Tarkistus 172
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että aktiiviset SIS-
ilmoitukset olisi poistettava, kun 
täytäntöönpanojäsenvaltio on kieltäytynyt 
luovuttamasta etsittyä henkilöä;

Or. en

Tarkistus 173
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikilla henkilöillä, 
kuten etsityllä henkilöllä tai uhrilla, 
joiden oikeuksia ja vapauksia 
eurooppalaiseen pidätysmääräykseen 
liittyvä päätös, toimenpide tai laiminlyönti 
on rikkonut, on oikeus tehokkaaseen 
oikeussuojakeinoon tuomioistuimessa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaisesti; toteaa, että jos tällaista 
oikeussuojakeinoa käytetään 
täytäntöönpanovaltiossa ja sillä on 
lykkäävä vaikutus, lopullinen päätös 
oikeussuojakeinosta on tehtävä 
sovellettavan vastavuoroisen 
tunnustamisen välineen mukaisessa 
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määräajassa tai selvän määräajan 
puuttuessa kohtuullisessa ajassa, jotta 
voidaan varmistaa, ettei vastavuoroisen 
tunnustamisen prosessin tarkoitus 
vaarannu.

Or. en

Tarkistus 174
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, unionin tuomioistuimen 
mukaan täytäntöönpanoviranomaisen on 
arvioitava kussakin yksittäistapauksessa, 
onko olemassa painavia perusteita olettaa, 
että luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
soveltaminen ei merkitse automaattista 
tunnustamatta jättämistä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 175
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko 

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen olemassa olevan 
oikeuskäytännön mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
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olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan soveltaminen ei 
merkitse automaattista tunnustamatta 
jättämistä;

kussakin yksittäistapauksessa, onko 
olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; panee kuitenkin merkille, että 
unionin tuomioistuin selventää pian 
pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion 
oikeuslaitoksen riippumattomuuteen 
liittyvien järjestelmällisten ja yleisten 
puutteiden seurauksia, vaikka etsityn 
henkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen 
liittyviä erityisiä huolenaiheita ei ole 
(asiat C-354/20 PPU andC-412/20 PPU); 
korostaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen johdanto-osan 
10 kappaleessa säädetään, että 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpano yhdessä jäsenvaltiossa 
voidaan keskeyttää vasta sen jälkeen, kun 
neuvosto on 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti todennut vakavan ja jatkuvan 
rikkomisen; painottaa kuitenkin, että 
SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
soveltaminen komissiossa tai Euroopan 
parlamentissa voi vaikuttaa 
vastavuoroiseen tunnustamiseen;

Or. en

Tarkistus 176
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko 
olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan soveltaminen ei 
merkitse automaattista tunnustamatta 

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko 
olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan soveltaminen osoittaa, 
että on olemassa selvä vaara unionin 
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jättämistä; arvojen vakavasta loukkaamisesta, kuten 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta 
koskevien takeiden puuttuminen; katsoo, 
että eurooppalaista pidätysmääräystä ei 
pitäisi käyttää sellaisissa olosuhteissa, 
joissa sen suorituskyky 
kyseenalaistettaisiin; katsoo, että 
tällaisissa tapauksissa olisi harkittava 
jäädyttämismekanismien käyttöönottoa; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Amsterdamin alueellinen tuomioistuin on 
lähettänyt Euroopan unionin 
tuomioistuimelle toisen tapauksen, joka 
koskee Puolasta peräisin olevan 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanoa; toteaa, että ennen 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
päätöstä Alankomaissa ei panna 
täytäntöön Puolasta peräisin olevaa 
eurooppalaista pidätysmääräystä;

Or. en

Tarkistus 177
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko 
olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan soveltaminen ei 
merkitse automaattista tunnustamatta 
jättämistä;

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn soveltaminen 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko 
olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; toteaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei 
merkitse automaattista tunnustamatta 
jättämistä, minkä vuoksi olisi laadittava 
turvaamistoimijärjestelmä, johon sisältyy 
myös välineen käytön keskeyttäminen, 
jotta vahvistetaan jäsenvaltioiden takuita, 
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keskinäistä luottamusta sekä 
vastavuoroista tunnustamista;

Or. es

Tarkistus 178
Balázs Hidvéghi

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko 
olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan soveltaminen ei 
merkitse automaattista tunnustamatta 
jättämistä;

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
unionin tuomioistuimen mukaan 
täytäntöönpanoviranomaisen on arvioitava 
kussakin yksittäistapauksessa, onko 
olemassa painavia perusteita olettaa, että 
luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan soveltaminen ei 
merkitse automaattista tunnustamatta 
jättämistä; toteaa, että viimeksi mainittu 
vahingoittaisi vakavasti 
rikosasiayhteistyötä ja vaarantaisi koko 
järjestelmän toiminnan;

Or. en

Tarkistus 179
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille, että vaikka SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohta voi 
vaikuttaa vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, unionin tuomioistuimen 
mukaan täytäntöönpanoviranomaisen on 
arvioitava kussakin yksittäistapauksessa, 

27. korostaa yhteyttä vankeusolojen ja 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevien toimenpiteiden välillä ja 
muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
3 artiklalla ja kyseisellä 
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onko olemassa painavia perusteita olettaa, 
että luovutetun henkilön perusoikeuksia 
loukataan; korostaa, että SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
soveltaminen ei merkitse automaattista 
tunnustamatta jättämistä;

oikeuskäytännöllä ei säädetä 
jäsenvaltioille ainoastaan negatiivisia 
velvollisuuksia kieltämällä niitä 
altistamasta vankeja epäinhimillisille ja 
halventavalle kohtelulle, vaan myös 
positiivisia velvollisuuksia vaatimalla niitä 
varmistamaan, että vankilaolot ovat 
ihmisarvon mukaisia ja että kyseisten 
oikeuksien rikkomiset tutkitaan 
perusteellisesti ja tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 180
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa, että unionin 
tuomioistuin on todennut, ja vaikka 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevassa puitedirektiivissä ei 
nimenomaisesti niin säädetä, 
eurooppalainen pidätysmääräys olisi 
tietyissä olosuhteissa evättävä, jos on 
olemassa vaara, että etsityn henkilön 
perusoikeuksia rikotaan 
täytäntöönpanomaassa epäinhimillisten 
vankilaolojen (C-404/15 ja C-659/15 PPU 
perusoikeuskirjan 4 artiklan osalta) tai 
riippumattomien oikeuslaitosten (C-
216/18 PPU perusoikeuskirjan 47 artiklan 
osalta) vuoksi; korostaa, että 
luovuttaminen toiseen jäsenvaltioon voi 
johtaa myös muihin oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden 
loukkauksiin tai muiden perusoikeuksien 
olennaisen osan loukkauksiin, kuten 
oikeuden terveydenhuoltoon 
(perusoikeuskirjan 35 artikla) tai 
oikeuden koulutukseen eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevien menettelyjen 
soveltamisalaan kuuluvien lasten 
tapauksessa (perusoikeuskirjan 
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14 artikla); kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaista 
pitämään mielessä kaikkien 
perusoikeuksien mahdolliset loukkaukset 
ja tarkistamaan, onko olemassa 
merkittäviä perusteita uskoa, että 
luovuttaminen ”olisi ristiriidassa 
täytäntöönpanojäsenvaltiolle SEU-
sopimuksen 6 artiklan ja 
perusoikeuskirjan mukaisesti kuuluvien 
velvoitteiden kanssa”, kuten on 
nimenomaisesti säädetty 
rikosasiayhteistyötä koskevissa 
uusimmissa välineissä;

Or. en

Tarkistus 181
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. korostaa vankeusolojen ja 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevien toimenpiteiden välistä yhteyttä 
ja muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
3 artiklassa ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä ei ainoastaan aseteta 
jäsenvaltioille kielteisiä velvoitteita, kun 
niitä kielletään altistamasta vankeja 
epäinhimilliselle ja halventavalle 
kohtelulle, vaan niille asetetaan myös 
myönteisiä velvoitteita, kun niitä 
vaaditaan varmistamaan, että vankilaolot 
ovat ihmisarvon mukaisia ja että kyseisten 
oikeuksien rikkomiset tutkitaan 
perusteellisesti ja tehokkaasti; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan erityisesti 
huomioon muita haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden oikeudet ja yleisesti 
tutkimaan perusteellisesti vankeuden 
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vaihtoehdot;

Or. en

Tarkistus 182
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
27 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 c. kehottaa komissiota 
vastavuoroisen tunnustamisen kehyksen 
tehokkuuden varmistamiseksi tutkimaan, 
mitä oikeudellisia ja rahoituksellisia 
keinoja unionin tasolla voidaan käyttää 
parantamaan vankeuteen liittyviä 
normeja, mukaan luettuina 
lainsäädännölliset ehdotukset 
tutkintavankeusolosuhteista;

Or. en

Tarkistus 183
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
27 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 d. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan perusoikeuskirjan, 
Euroopan unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaisesti, että jokaisella, jonka 
oikeuksia ja vapauksia eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen soveltamiseen 
liittyvällä päätöksellä, toimella tai 
laiminlyönnillä loukataan, on oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
tuomioistuimessa;



PE658.878v01-00 102/128 AM\1215136FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 184
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toistaa pitävänsä tärkeänä 
perustaa toimielinten välisen sopimuksen 
muodossa 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;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 185
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toistaa pitävänsä tärkeänä perustaa 
toimielinten välisen sopimuksen muodossa 
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;

28. toistaa pitävänsä tärkeänä perustaa 
toimielinten välisen sopimuksen muodossa 
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, jotta 
parannetaan jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta; korostaa, että kun 
tarkastellaan mekanismin vuosittain 
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tuottamia tuloksia, on tärkeää ottaa 
huomioon mahdolliseen perusoikeuksien 
loukkaamiseen perustuva 
täytäntöönpanosta kieltäytyminen;

Or. es

Tarkistus 186
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toistaa pitävänsä tärkeänä perustaa 
toimielinten välisen sopimuksen muodossa 
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;

28. toistaa pitävänsä tärkeänä perustaa 
toimielinten välisen sopimuksen muodossa 
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; toteaa 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
mekanismin perustamisen keskeiseksi 
välineeksi, jolla vahvistetaan osaltaan 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 
tehdyn puitepäätöksen soveltamisen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 187
Balázs Hidvéghi

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toistaa pitävänsä tärkeänä perustaa 28. toistaa pitävänsä 
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toimielinten välisen sopimuksen 
muodossa 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;

tärkeänä demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 188
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toistaa pitävänsä tärkeänä 
perustaa toimielinten välisen sopimuksen 
muodossa 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;

28. toistaa kehotuksensa antaa 
lainsäädäntöehdotus, jolla perustetaan 
toimielinten välisen sopimuksen muodossa 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskeva EU:n mekanismi, 
joka perustuu vuosittaiseen 
riippumattomaan ja näyttöön perustuvaan 
tarkasteluun, jossa arvioidaan, 
noudattavatko kaikki EU:n jäsenvaltiot 
SEU-sopimuksen 2 artiklaa, sekä 
maakohtaisiin suosituksiin ja 
talousarviota koskeviin ehtoihin, kun ne 
ovat voimassa;

Or. en

Tarkistus 189
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota antamaan Poistetaan.
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täydentäviä välineitä prosessuaalisista 
oikeuksista, kuten tutkintavankeuden 
hyväksyttävyydestä ja sen aikaisista 
vankilaoloista, Euroopan neuvoston 
normeja vastaavien tai niitä tiukempien 
määräysten noudattamisesta sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja;

Or. en

Tarkistus 190
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota antamaan 
täydentäviä välineitä prosessuaalisista 
oikeuksista, kuten tutkintavankeuden 
hyväksyttävyydestä ja sen aikaisista 
vankilaoloista, Euroopan neuvoston 
normeja vastaavien tai niitä tiukempien 
määräysten noudattamisesta sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja;

29. kehottaa komissiota tutkimaan, 
onko mahdollista antaa täydentäviä 
välineitä prosessuaalisista oikeuksista, 
kuten tutkintavankeuden 
hyväksyttävyydestä ja sen aikaisista 
vankilaoloista, erityisesti Euroopan 
neuvoston normeihin perustuen, mukaan 
lukien tutkintavankeuden keston 
rajoittamista koskevat normit; kehottaa 
komissiota parantamaan kansallisille 
täytäntöönpanoviranomaisille 
suunnattuja välineitä, joilla hankitaan 
tietoa tutkintavankeuteen asettamisen ja 
vangitsemisen ehdoista kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 191
Balázs Hidvéghi

Päätöslauselmaesitys
29 kohta



PE658.878v01-00 106/128 AM\1215136FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota antamaan 
täydentäviä välineitä prosessuaalisista 
oikeuksista, kuten tutkintavankeuden 
hyväksyttävyydestä ja sen aikaisista 
vankilaoloista, Euroopan neuvoston 
normeja vastaavien tai niitä tiukempien 
määräysten noudattamisesta sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja;

29. kehottaa komissiota antamaan 
täydentäviä välineitä prosessuaalisista 
oikeuksista, kuten tutkintavankeuden 
hyväksyttävyydestä ja sen aikaisista 
vankilaoloista, Euroopan neuvoston 
normeja vastaavien tai niitä tiukempien 
määräysten noudattamisesta sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja 
kunnioittaen samalla täysimääräisesti 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 192
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota antamaan 
täydentäviä välineitä prosessuaalisista 
oikeuksista, kuten tutkintavankeuden 
hyväksyttävyydestä ja sen aikaisista 
vankilaoloista, Euroopan neuvoston 
normeja vastaavien tai niitä tiukempien 
määräysten noudattamisesta sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja;

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 
jäsenvaltioille täydentäviä välineitä 
prosessuaalisista oikeuksista, kuten 
tutkintavankeuden hyväksyttävyydestä ja 
sen aikaisista vankilaoloista sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja;

Or. es

Tarkistus 193
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota antamaan 
täydentäviä välineitä prosessuaalisista 
oikeuksista, kuten tutkintavankeuden 
hyväksyttävyydestä ja sen aikaisista 
vankilaoloista, Euroopan neuvoston 
normeja vastaavien tai niitä tiukempien 
määräysten noudattamisesta sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja;

29. kehottaa komissiota antamaan 
täydentäviä välineitä prosessuaalisista 
oikeuksista, kuten tutkintavankeudesta, 
Euroopan neuvoston normeja tiukempien 
määräysten noudattamisesta sekä 
tutkintavankeuden keston rajoittamisesta; 
toteaa, että komission olisi tavoiteltava 
mahdollisimman tiukkoja normeja;

Or. en

Tarkistus 194
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. toistaa jäsenvaltioille 
kehotuksensa1 a parantaa puutteellisia 
vankilaoloja; kehottaa Euroopan 
komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti mahdollisuutta rahoittaa 
säilöönottoyksiköiden nykyaikaistamista 
EU:n rakennerahastoista; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että vuonna 2018 
antamissaan päätelmissä ”Edistetään 
vastavuoroista tunnustamista lisäämällä 
keskinäistä luottamusta”1 b neuvosto 
myös pyysi komissiota edistämään EU:n 
varojen käyttöä jäsenvaltioiden 
tukemiseksi puutteellisia vankeusoloja 
koskevan ongelman ratkaisemiseksi;
_________________
1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 
5. lokakuuta 2017 vankilajärjestelmistä ja 
-oloista, P8_TA(2017) 0385
1 b Neuvoston päätelmät, vastavuoroisesta 
tunnustamisesta rikosoikeuden alalla 
”Edistetään vastavuoroista tunnustamista 
lisäämällä keskinäistä luottamusta”, 
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EUVL C 449, 13.12.2018.

Or. en

Tarkistus 195
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. on huolissaan vankilaoloista 
tietyissä jäsenvaltioissa ja muistuttaa, että 
vapauden menettäminen ei tarkoita 
ihmisarvon menettämistä; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti uuteen 
perusoikeuksien viraston 
rikosvankeustietokantaan ja pitää sitä 
ensimmäisenä myönteisenä askeleena 
vankilaolojen parempaan yhteiseen 
arviointiin EU:ssa2 a;
_________________
2 a 
https://fra.europa.eu/en/databases/crimin
al-detention/criminal-detention/home

Or. en

Tarkistus 196
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. katsoo, että koska vankilaoloille ja 
tutkintavankeudelle ei ole EU:ssa 
olemassa vähimmäisnormeja, 
tutkintavankeuden käyttämistä viimeisenä 
keinona ei rajoiteta eikä vaihtoehtoja 
harkita, ja koska ei ole olemassa 
asianmukaista arviota siitä, milloin 
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tapaus on valmis käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa, epäillyt ja syytetyt 
saattavat joutua olemaan 
tutkintavankeudessa perusteettomasti ja 
liian pitkään; muistuttaa, että Covid-19-
pandemia on pahentanut tilannetta 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 197
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
29 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 c. katsoo, että olisi otettava käyttöön 
tehokas vankeinhoitojärjestelmien 
pitkäaikaishallinto ja vähennettävä näin 
vankien määrää turvautumalla useammin 
rankaisutoimiin ilman vapauden 
menetystä, kuten yhdyskuntapalveluun, 
taloudellisiin seuraamuksiin tai 
sähköiseen valvontaan; korostaa, että 
vankeuden vaihtoehtoja olisi harkittava 
koko rikosoikeusketjun osalta; kehottaa 
komissiota tehostamaan tämänsuuntaisia 
toimia ja perustamaan vankila- ja 
vankeusoloja koskevan EU:n 
seurantamekanismin;

Or. en

Tarkistus 198
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota arvioimaan ne 
bis in idem -periaatetta ja mahdollisia 

30. pyytää komissiota antamaan 
lainsäädäntöehdotuksen eurooppalaisen 
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lainsäädäntötoimia; pidätysmääräyksen tarkistamiseksi ja 
käynnistämään muun muassa seuraavat 
toimet: 
– eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen antamisen yhteydessä 
oikeasuhteisuustarkastus, joka perustuu 
kaikkiin merkityksellisiin tekijöihin ja 
olosuhteisiin, kuten rikoksen 
vakavuuteen, siihen, onko tapaus valmis 
käsiteltäväksi tuomioistuimessa, etsityn 
henkilön oikeuksiin liittyviin vaikutuksiin, 
kustannusvaikutuksiin ja asianmukaiseen 
vähemmän yksityisyyteen puuttuvaan 
vaihtoehtoiseen toimenpiteeseen;

– standardoitu kuulemismenettely, jossa 
pidätysmääräyksen antaneen valtion ja 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat vaihtaa tietoja 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanosta erityisesti 
suhteellisuusperiaatteen ja 
tuomioistuinvalmiuden varmistamiseksi; 
– pakollinen kieltäytymisperuste, kun on 
perusteltu syy uskoa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täytäntöönpano olisi 
ristiriidassa täytäntöönpanojäsenvaltion 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan ja perusoikeuskirjan mukaisen 
velvoitteen kanssa 

Or. en

Tarkistus 199
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota arvioimaan ne 
bis in idem -periaatetta ja mahdollisia 
lainsäädäntötoimia;

30. kehottaa komissiota arvioimaan ne 
bis in idem -periaatetta ja tuomioistuimen 
toimivaltaa koskevia ristiriitoja 
mahdollisten SEUT-sopimuksen 
82 artiklan 1 kohdan mukaisten 
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lainsäädäntötoimien osalta;

Or. en

Tarkistus 200
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota arvioimaan ne 
bis in idem -periaatetta ja mahdollisia 
lainsäädäntötoimia;

30. kehottaa komissiota arvioimaan ne 
bis in idem -periaatteen ja mahdollisten 
lainsäädäntötoimien noudattamista;

Or. en

Tarkistus 201
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota arvioimaan ne 
bis in idem -periaatetta ja mahdollisia 
lainsäädäntötoimia;

30. kehottaa komissiota arvioimaan ne 
bis in idem -periaatetta;

Or. en

Tarkistus 202
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. huomauttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen puutteet voivat johtaa 
oikeussuojan epäämiseen ja rikoksen 

32. huomauttaa, että oikeudellisen 
yhteistyön puutteet voivat olla ristiriidassa 
uhrien etujen kanssa;
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uhrien puutteelliseen suojeluun; 
korostaa, että rankaisemattomuudella, 
joka johtuu oikeudellisen yhteistyön 
puutteista, on hyvin kielteinen vaikutus 
oikeusvaltioon, oikeusjärjestelmiin ja 
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 203
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. huomauttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen puutteet voivat johtaa 
oikeussuojan epäämiseen ja rikoksen 
uhrien puutteelliseen suojeluun; korostaa, 
että rankaisemattomuudella, joka johtuu 
oikeudellisen yhteistyön puutteista, on 
hyvin kielteinen vaikutus oikeusvaltioon, 
oikeusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan;

32. huomauttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen puutteet voivat johtaa 
oikeussuojan epäämiseen ja rikoksen 
uhrien puutteelliseen suojeluun; korostaa, 
että rankaisemattomuudella, joka johtuu 
oikeudellisen yhteistyön puutteista, on 
hyvin kielteinen vaikutus oikeusvaltioon, 
oikeusjärjestelmiin, yhteiskunnan 
luottamukseen toimielimiä kohtaan sekä 
uhreihin;

Or. es

Tarkistus 204
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. huomauttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen puutteet voivat johtaa 
oikeussuojan epäämiseen ja rikoksen 
uhrien puutteelliseen suojeluun; korostaa, 
että rankaisemattomuudella, joka johtuu 
oikeudellisen yhteistyön puutteista, on 

32. huomauttaa, että eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen puutteet voivat johtaa 
oikeussuojan epäämiseen ja rikoksen 
uhrien puutteelliseen suojeluun; korostaa, 
että rankaisemattomuudella, joka johtuu 
oikeudellisen yhteistyön puutteista, voi olla 
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hyvin kielteinen vaikutus oikeusvaltioon, 
oikeusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan;

haitallinen vaikutus oikeusvaltioon, 
oikeusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 205
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. korostaa, että perusoikeuksien 
viraston mukaan tiedot vastaajien 
prosessuaalisista oikeuksista 
rikosoikeudenkäynneissä eroavat 
toisistaan sekä laajuudeltaan että 
välittämistavaltaan; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
suojatoimia sen varmistamiseksi, että 
yksilöt saavat tosiasiallista tietoa 
prosessuaalisista oikeuksistaan heti, kun 
heidän epäillään syyllistyneen rikokseen;

Or. en

Tarkistus 206
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
32 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 b. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen vaatimusten 
ja oikeudesta asianajajaan annetun 
direktiivin 2013/48/EU vaatimusten 
mukaan vastaajien olisi voitava käyttää 
asianajajaa ilman aiheetonta viivytystä; 
muistuttaa, että riittävän ajan 
varmistaminen asian valmisteluun ja 
täysimääräinen ja nopea pääsy asian 
aineistoon parantaisi edustuksen laatua; 
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korostaa, että kun otetaan huomioon 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevien menettelyjen rajat ylittävä 
luonne, ja että niihin osallistuu usein 
vastaajia, jotka eivät puhu 
täytäntöönpanojäsenvaltion kieltä, 
tulkkauspalvelujen saatavuuden 
varmistaminen menettelyjen 
alkuvaiheessa ja erityisesti asianajajien 
kanssa käytävän viestinnän 
helpottaminen on direktiivin 2010/64/EU 
mukaan oikeudenmukaisten menettelyjen 
olennainen suojatoimi ja vaatimus; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että oikeus asianajajaan ja 
oikeusapuun sekä pidätysmääräyksen 
antaneissa että 
täytäntöönpanojäsenvaltioissa taataan 
sekä lakisääteisesti että käytännössä;

Or. en

Tarkistus 207
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
32 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 c. katsoo, että prosessuaalisia 
oikeuksia koskevien direktiivien 
virheellisestä tai puutteellisesta 
täytäntöönpanosta aiheutuvat haasteet 
vaarantavat keskinäisen luottamuksen ja 
tulevat sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kalliiksi kyseisille henkilöille, näiden 
perheille ja yhteiskunnalle yleisesti;

Or. en

Tarkistus 208
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
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33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on toimiva väline; katsoo 
ongelmia olevan pääasiassa yhtenäisessä 
soveltamisessa;

33. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on toimiva väline; katsoo 
ongelmia olevan pääasiassa EU:n arvojen 
ja perusoikeuksien noudattamisessa; 
korostaa kuitenkin, että myös 
johdonmukaisuuteen ja tehokkuuteen 
liittyy ongelmia;

Or. en

Tarkistus 209
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on toimiva väline; katsoo 
ongelmia olevan pääasiassa yhtenäisessä 
soveltamisessa;

33. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on toimiva väline; katsoo 
kuitenkin, että tehokkuus ei ole ainoa tai 
tärkein peruste arvioitaessa välinettä, jolla 
rajoitetaan henkilökohtaista vapautta;

Or. en

Tarkistus 210
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. toteaa, että eurooppalainen 
pidätysmääräys on toimiva väline; katsoo 
ongelmia olevan pääasiassa yhtenäisessä 
soveltamisessa;

33. toteaa, että pidätysmääräyksen 
toimivuutta voidaan vielä parantaa; 
katsoo ongelmia olevan pääasiassa 
yhtenäisessä soveltamisessa;

Or. es
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Tarkistus 211
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota laatimaan 
johdonmukaiset toimintalinjat 
vastavuoroista tunnustamista varten, jotta 
vältetään erilainen menettely 
samanlaisissa kysymyksissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 212
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota laatimaan 
johdonmukaiset toimintalinjat 
vastavuoroista tunnustamista varten, jotta 
vältetään erilainen menettely 
samanlaisissa kysymyksissä;

34. kehottaa komissiota laatimaan 
johdonmukaiset toimintalinjat 
vastavuoroista tunnustamista varten, koska 
sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot 
noudattavat EU:n lainsäädäntöä ja 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia; kehottaa komissiota myös 
arvioimaan, miksi samanlaisiin 
kysymyksiin liittyy erilainen menettely; 
muistuttaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä ei voida arvioida 
irrallisena;

Or. en

Tarkistus 213
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
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34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota laatimaan 
johdonmukaiset toimintalinjat 
vastavuoroista tunnustamista varten, jotta 
vältetään erilainen menettely 
samanlaisissa kysymyksissä;

34. kehottaa komissiota laatimaan 
johdonmukaiset toimintalinjat 
vastavuoroista tunnustamista varten siten, 
että niissä otetaan huomioon unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö, 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden ja 
rikosoikeudellisten menettelyjen 
yhdenmukaistamisen nykyinen taso ja 
perusoikeuksien loukkausten useissa 
jäsenvaltioissa olemassa olevat riskit;

Or. en

Tarkistus 214
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa komissiota laatimaan 
johdonmukaiset toimintalinjat 
vastavuoroista tunnustamista varten, jotta 
vältetään erilainen menettely samanlaisissa 
kysymyksissä;

34. kehottaa komissiota laatimaan 
johdonmukaiset toimintalinjat 
vastavuoroista tunnustamista varten, jotta 
vältetään erilainen menettely samanlaisissa 
kysymyksissä, ja laatimaan uusia 
mekanismeja sen takaamiseksi, että 
mahdolliseen perusoikeuksien 
loukkaamiseen perustuvaa 
täytäntöönpanosta kieltäytymistä 
sovelletaan yhdenmukaisesti;

Or. es

Tarkistus 215
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. pyytää säätämään, että 
täytäntöönpanosta kieltäytyminen on 
pakollista, jos demokratiaa, oikeusvaltiota 
ja perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän tuottamien tulosten 
perusteella voidaan olettaa, että 
perusoikeuksia loukataan, ja korvaamaan 
näin käytännön, jossa täytäntöönpaneva 
jäsenvaltio arvioi kunkin tapauksen 
erikseen, ja parantamaan siten 
oikeusvarmuutta; pyytää myös 
sisällyttämään puitepäätökseen 
turvaamistoimijärjestelmän, jolla 
vahvistetaan takuita ja siten myös 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta ja 
vastavuoroista tunnustamista tapauksissa, 
joissa on sovellettu SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja luottamus 
asianomaista jäsenvaltiota kohtaan on 
vähentynyt merkittävästi;

Or. es

Tarkistus 216
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eri välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan ehkäistä 
poikkeavuuksia, kuten on tehty vankien 
siirtämistä ja eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevien sääntöjen 
osalta;

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eri välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan ehkäistä 
poikkeavuuksia, kuten on tehty vankien 
siirtämistä ja eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevien sääntöjen 
osalta; kehottaa tutkimaan erityisesti, 
miten välinettä sovelletaan käytäntöön eri 
maissa, ja tunnistamaan sellaisia hyviä 
käytäntöjä, joiden avulla tiettyjen 
jäsenvaltioiden antamat 
pidätysmääräykset pannaan tehokkaasti 
täytäntöön; kehottaa tutkimaan myös 
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sellaisissa maissa esiintyviä ongelmia, 
joissa eurooppalaisten pidätys- ja 
luovutusmääräysten täytäntöönpanosta 
kieltäydytään usein;

Or. es

Tarkistus 217
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eri välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan ehkäistä 
poikkeavuuksia, kuten on tehty vankien 
siirtämistä ja eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevien sääntöjen 
osalta;

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eri välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan 
varmistaa niiden koordinointi ja 
asianmukainen vuorovaikutus 
esimerkiksi, kuten on tehty vankien 
siirtämistä ja eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevien sääntöjen 
osalta, jotta vältetään se, että kansalliset 
viranomaiset antavat eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä, kun muut välineet 
voisivat tarjota oikeasuhteisemman ja 
vähemmän yksityisyyteen puuttuvan 
ratkaisun;

Or. en

Tarkistus 218
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eri välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan ehkäistä 
poikkeavuuksia, kuten on tehty vankien 
siirtämistä ja eurooppalaisia 

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eri välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan 
määrittää, millä tavalla kaikkia välineitä 
voidaan hyödyntää paremmin, millaisia 
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pidätysmääräyksiä koskevien sääntöjen 
osalta;

haasteita niiden asianmukaisella 
täytäntöönpanolla on ja miten voidaan 
edetä kohti EU:n vähimmäisvaatimusten 
saavuttamista erityisesti 
rikosoikeudellisissa menettelytakeissa 
sekä vankila- ja vankeusoloissa;

Or. en

Tarkistus 219
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eri välineistä vertailevan 
tapaustutkimuksen, jotta voidaan ehkäistä 
poikkeavuuksia, kuten on tehty vankien 
siirtämistä ja eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä koskevien sääntöjen 
osalta;

35. kehottaa komissiota toteuttamaan 
vastavuoroisen tunnustamisen välineistä 
vertailevan tapaustutkimuksen;

Or. en

Tarkistus 220
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
säännöllisesti uudelleen täytäntöön 
panemattomia eurooppalaisia 
pidätysmääräyksiä ja harkitsemaan niiden 
ja vastaavien Schengenin 
tietojärjestelmän, Interpolin ja Europolin 
ilmoitusten peruuttamista; 
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
peruuttamisen ja kyseisten ilmoitusten 
poistamisen välillä olisi oltava 
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automaattinen yhteys.

Or. en

Tarkistus 221
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. toteaa, että yhtenäisyysongelmiin 
on etsittävä ratkaisuja käytännön 
toimenpiteistä (oikeusalan ammattilaisten 
kouluttaminen), ”pehmeistä” 
oikeuslähteistä (käsikirjat ja suositukset) ja 
hyvin tarkkaan kohdennetusta 
lainsäädännöstä (oikeusviranomaisen, ne 
bis in idem -periaatteen, perusoikeuksien 
ym. määrittely) sekä antamalla täydentävää 
lainsäädäntöä (tutkintavankeus);

36. toteaa, että eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevan 
puitepäätöksen täytäntöönpanoon 
liittyviin määritettyihin ongelmiin voidaan 
etsiä ratkaisuja yhdistelmällä, joka 
koostuu käytännön toimenpiteistä 
(oikeusalan ammattilaisten kouluttaminen), 
”pehmeistä” oikeuslähteistä (käsikirjat ja 
suositukset) ja mahdollisesti hyvin 
tarkkaan kohdennetusta lainsäädännöstä 
(oikeusviranomaisen, ne bis in idem, 
perusoikeuksien ym. määrittely) sekä 
antamalla täydentävää lainsäädäntöä 
(tutkintavankeus); katsoo, että komission 
olisi pyrittävä eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen täysimääräiseen ja 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon 
kaikissa jäsenvaltioissa ennen kuin se 
esittää uusia lainsäädäntöehdotuksia 
puitepäätöksen muuttamiseksi; korostaa, 
että perusoikeuksien loukkaamiseen 
perustuvan teloittamatta jättämisen 
nimenomaisen perusteen käyttöönottoa 
kansallisessa lainsäädännössä ei voida 
pitää eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevan puitedirektiivin virheellisenä 
saattamisena osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, minkä vuoksi komission ei 
pitäisi käynnistää määräysten 
rikkomisesta johtuvia menettelyitä tämän 
nimenomaisen näkökohdan osalta;

Or. en
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Tarkistus 222
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. toteaa, että yhtenäisyysongelmiin 
on etsittävä ratkaisuja käytännön 
toimenpiteistä (oikeusalan ammattilaisten 
kouluttaminen), ”pehmeistä” 
oikeuslähteistä (käsikirjat ja suositukset) ja 
hyvin tarkkaan kohdennetusta 
lainsäädännöstä (oikeusviranomaisen, ne 
bis in idem -periaatteen, perusoikeuksien 
ym. määrittely) sekä antamalla 
täydentävää lainsäädäntöä 
(tutkintavankeus);

36. toteaa, että yhtenäisyysongelmiin 
on etsittävä ratkaisuja käytännön 
toimenpiteistä (oikeusalan ammattilaisten 
kouluttaminen), ”pehmeistä” 
oikeuslähteistä (käsikirjat ja suositukset);

Or. en

Tarkistus 223
Fabienne Keller

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. toteaa, että yhtenäisyysongelmiin 
on etsittävä ratkaisuja käytännön 
toimenpiteistä (oikeusalan ammattilaisten 
kouluttaminen), ”pehmeistä” 
oikeuslähteistä (käsikirjat ja suositukset) ja 
hyvin tarkkaan kohdennetusta 
lainsäädännöstä (oikeusviranomaisen, ne 
bis in idem -periaatteen, perusoikeuksien 
ym. määrittely) sekä antamalla 
täydentävää lainsäädäntöä 
(tutkintavankeus);

36. toteaa, että yhtenäisyysongelmiin 
on ensisijaisesti etsittävä ratkaisuja 
käytännön toimenpiteistä (oikeusalan 
ammattilaisten kouluttaminen) ja 
”pehmeistä” oikeuslähteistä (käsikirjat ja 
suositukset) ja toissijaisesti, jos se 
yhdeksännen keskinäisen 
arviointikierroksen perusteella katsotaan 
tarpeelliseksi, hyvin tarkkaan 
kohdennetusta lainsäädännön 
uudelleentarkastelusta 
(oikeusviranomaisen, ne bis in idem -
periaatteen, perusoikeuksien ym. 
määrittely);

Or. fr
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Tarkistus 224
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 
oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n säännöstö, jotta 
voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 225
Nathalie Colin-Oesterlé

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 
oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n säännöstö, jotta 
voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 226
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 

Poistetaan.
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oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n säännöstö, jotta 
voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 227
Balázs Hidvéghi

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 
oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n säännöstö, jotta 
voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 
oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n säännöstö, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus;

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 
oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n oikeudellinen yhteistyö, 
jotta voidaan varmistaa useiden vielä 
olemassa olevien EU:n välineiden 
oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 229
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Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 
oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n säännöstö, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus;

37. suosittaa, että keskipitkällä 
aikavälillä pyritään laatimaan 
oikeusviranomaisia varten rikosasioissa 
sovellettava EU:n säännöstö, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus, 
johdonmukaisuus ja yksilöiden 
perusoikeudet;

Or. en

Tarkistus 230
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. muistuttaa, että prosessuaalisia 
oikeuksia koskevissa direktiiveissä 
säädettyjen rikosoikeudellisten 
menettelytakeiden vähimmäisvaatimusten 
tavoitteena on varmistaa 
oikeudenmukainen oikeudenkäynti; 
korostaa, että oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin on ratkaisevan tärkeä 
tae yksilöiden perusoikeuksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi; 
korostaa, että prosessuaalisten oikeuksien 
noudattamisen on oltava ennakkoedellytys 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanolle; muistuttaa, että 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
väärinkäytön estämiseksi tarvitaan lisää 
takeita;

Or. en
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Tarkistus 231
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 232
Gwendoline Delbos-Corfield

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, jotta löydetään paras mahdollinen 
ratkaisu, joka takaa tehokkaan yhteistyön 
rikosasioissa;

38. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, jotta löydetään paras mahdollinen 
ratkaisu, joka takaa tehokkaan yhteistyön 
rikosasioissa ja varmistaa samalla 
yksilöiden perusoikeuksien suojelun; 
huomauttaa, että tämä olisi erittäin 
vaikeaa, jos Yhdistynyt kuningaskunta 
vetäytyisi Euroopan 
ihmisoikeussopimuksesta tai kumoaisi 
ihmisoikeussopimuksen;

Or. en

Tarkistus 233
Franco Roberti

Päätöslauselmaesitys
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38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, jotta löydetään paras mahdollinen 
ratkaisu, joka takaa tehokkaan yhteistyön 
rikosasioissa;

38. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, jotta löydetään paras mahdollinen 
ratkaisu, joka takaa tehokkaan yhteistyön 
rikosasioissa ilman, että EU:n 
vaatimuksia epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden prosessuaalisista oikeuksista 
ja perusoikeuksista on laskettava tai 
heikennettävä;

Or. en

Tarkistus 234
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. katsoo, että jos EU ja Yhdistynyt 
kuningaskunta eivät saa aikaiseksi uutta 
luovutussopimusta yleisen 
kumppanuussopimuksen puitteissa 
siirtymäkauden loppuun mennessä, 
osapuolten on palattava vuonna 1957 
tehtyyn Euroopan neuvoston 
luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, johon sisältyy teknisten 
prosessien sijaan paljon hitaampia, 
lähinnä poliittisia ja diplomaattisia 
prosesseja;

Or. en

Tarkistus 235
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
38 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 b. toteaa, että Yhdistynyt 
kuningaskunta luovutti alle 60 ihmistä 
vuodessa mihin tahansa maahan ennen 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
käyttöönottoa ja että Yhdistynyt 
kuningaskunta palautti 9 853 EU:n 
kansalaista kotivaltioihinsa ja toi 1 271 
brittiläistä takaisin1 a;
_________________
1 a https://www.theguardian.com/uk-
news/2020/feb/27/uk-to-withdraw-from-
european-arrest-warrant

Or. en


