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Eurooppalainen pidätysmääräys  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. helmikuuta 2014 suosituksista komissiolle 

eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta (2013/2109(INL)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 6 ja 7 artiklan ja Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 

vahvistamisesta 28. syyskuuta 2005 tehdyn päätöksen 2005/684/EY, Euratom1 5 artiklan, 

– ottaa huomioon eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä 13. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 

2002/584/YOS2, 

– ottaa huomioon eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä annetut komission kertomukset (COM(2005)0063 ja 

SEC(2005)0267, COM(2006)0008 ja SEC(2006)0079, COM(2007)0407 ja 

SEC(2007)0979 sekä COM(2011)0175 ja SEC(2011)0430), 

– ottaa huomioon eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja vastaavien jäsenvaltioiden välisten 

luovuttamismenettelyjen käytännön soveltamista koskevasta neljännestä keskinäisestä 

arviointikierroksesta 28. toukokuuta 2009 annetun neuvoston loppuraportin (8302/4/2009 

– CRIMORG 55), 

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman järjestäytyneestä 

rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja 

aloitteiksi (lopullinen mietintö)3, 

– ottaa huomioon tarkistetun version eurooppalaisesta käsikirjasta eurooppalaisen 

pidätysmääräyksen antamiseksi (17195/1/10 REV 1), 

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1382/2013 oikeusalan ohjelman perustamisesta kaudelle 2014–20204, 

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Parannetaan 

luottamusta oikeuden saatavuuteen EU:ssa: eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen uusi 

ulottuvuus” (COM(2011)0551), 
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– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman vankeusolosuhteista 

EU:ssa1, 

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 antamansa suosituksen neuvostolle vankien 

oikeuksista Euroopan unionissa2, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin Euroopan tason lisäarvoyksikön tekemän 

arvioinnin eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien unionin toimenpiteiden 

eurooppalaisesta lisäarvosta, 

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tehdyn Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 

välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen3, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 42 ja 48 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 

(A7-0039/2014), 

A. ottaa huomioon, että EU on asettanut tavoitteekseen luoda kansalaisilleen vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alue ja että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

6 artiklan mukaisesti se tunnustaa ihmisoikeudet ja perusvapaudet ja sitoutuu siksi 

positiivisiin velvoitteisiin, jotka sen on täytettävä pitääkseen tämän lupauksen; katsoo, 

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; katsoo, että keskinäistä 

luottamusta voidaan parantaa koulutuksen, yhteistyön, oikeusviranomaisten ja oikeusalan 

toimijoiden välisen vuoropuhelun sekä aidon eurooppalaisen oikeuskulttuurin luomisen 

avulla; 

B. katsoo, että puitepäätös 2002/584/YOS on suurelta osin onnistunut nopeuttamaan 

luovuttamismenettelyjä kaikkialla unionissa verrattuna jäsenvaltioiden välisiin 

perinteisiin luovutusjärjestelyihin ja että se muodostaa rikosasioissa annettavien 

tuomioiden vastavuoroista tunnustamista koskevan järjestelmän kulmakiven, josta 

määrätään nyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82 artiklassa; 

C. ottaa huomioon, että sen toiminnassa on kuitenkin ilmennyt ongelmia, joista osa liittyy 

suoraan puitepäätökseen 2002/584/YOS ja johtuu puitepäätöksen puutteista, kuten siitä, 

että siihen ei yksiselitteisesti ole sisällytetty perusoikeuksien suojaa tai 

suhteellisuustarkistusta, sekä sen puutteellisesta ja epäyhtenäisestä täytäntöönpanosta; 

ottaa huomioon, että jotkin ongelmat koskevat myös muita vastavuoroisen tunnustamisen 

välineitä unionin rikosoikeudellisen alueen puutteellisen ja epätasapainoisen kehityksen 

vuoksi; 

D. ottaa huomioon, että oikeudellisten toimien vastavuoroisen tunnustamisen selkeästi 

määritellyt ja tehokkaat välineet ovat keskeisiä, kun kansallisten syyttäjänvirastot tutkivat 
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vakavia kansainvälisiä rikoksia, ja ne ovat yhtä tärkeitä tulevan Euroopan 

syyttäjänviraston tutkimuksissa; 

E. ottaa huomioon, että järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä 

erityisvaliokunta korosti lopullisessa mietinnössään, että kaikkien oikeudellisten 

toimenpiteiden nopea ja vastavuoroinen tunnustaminen on varmistettava noudattaen 

täysin suhteellisuusperiaatetta ja että erityistä huomiota on kiinnitettävä tuomioihin ja 

menetetyksi tuomitsemista koskeviin määräyksiin ja eurooppalaisiin pidätysmääräyksiin 

(EPM); 

F. katsoo, että huolta herättävät muun muassa seuraavat asiat: 

i) puitepäätös 2002/584/YOS ja muut vastavuoroisen tunnustamisen välineet eivät 

sisällä yksiselitteistä kieltäytymisperustetta, kun on perusteltu syy uskoa, että 

toimenpiteen täytäntöönpano olisi ristiriidassa täytäntöönpanojäsenvaltiolla SEU:n 

6 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan (”perusoikeuskirja”) mukaisesti 

olevien velvoitteiden kanssa, 

ii) puitepäätös 2002/584/YOS ja muut vastavuoroisen tunnustamisen välineet eivät 

sisällä määräyksiä, jotka koskevat perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta 

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, ja asia on jätetty kansallisen lainsäädännön 

säänneltäväksi, mikä johtaa epävarmuuteen ja epäyhtenäisiin käytäntöihin 

jäsenvaltioiden välillä, 

iii) Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja Interpolin ilmoituksia ei tarkisteta 

säännöllisesti, EPM:n peruuttamisella ja tällaisten ilmoitusten poistamisella ei ole 

automaattista yhteyttä ja on epäselvää, miten EPM:n toteuttamisesta kieltäytyminen 

vaikuttaa EPM:n ja siihen liittyvien ilmoitusten voimassaolon jatkumiseen, minkä 

vuoksi henkilöt, joista on annettu EPM, eivät voi liikkua vapaasti vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueella, koska he voivat joutua pidätetyiksi ja 

luovutetuiksi, 

iv) vakavien rikosten luettelo, joka liittyy EPM:ään mutta myös muihin unionin 

välineisiin, joissa viitataan jatkuvasti tuohon luetteloon, on määritelmiltään 

puutteellinen ja sisältää rikoksia, joiden vakavuudesta ei säädetä kaikkien 

jäsenvaltioiden rikoslaissa, eikä se välttämättä täytä suhteellisuuden vaatimusta, 

v) EPM:ää käytetään suhteettoman paljon vähäisissä rikkomuksissa ja tilanteissa, 

joissa voitaisiin käyttää lievempiä vaihtoehtoja, mikä johtaa tarpeettomiin 

pidätyksiin sekä perusteettomaan ja kohtuuttoman pitkään tutkintavankeusaikaan, 

jolloin loukataan suhteettomasti epäiltyjen ja syytettyjen perusoikeuksia sekä 

rasitetaan jäsenvaltioiden resursseja, 

vi) termiä ”oikeusviranomainen” ei ole määritelty puitepäätöksessä 2002/584/YOS eikä 

muissa vastavuoroisen tunnustamisen välineissä, mikä on johtanut käytäntöjen 

vaihtelemiseen jäsenvaltioiden välillä ja aiheuttanut näin epävarmuutta, heikentänyt 

keskinäistä luottamusta ja johtanut oikeuskiistoihin, 

vii) ei ole olemassa vähimmäisnormeja, joilla varmistetaan keskinäisten 

tunnustamistoimenpiteiden toimiva oikeudellinen valvonta, mikä on johtanut siihen, 

että jäsenvaltioilla on epäjohdonmukaisia käytäntöjä oikeussuojakeinojen ja 



perusoikeuksien rikkomiselta suojaavien keinojen alalla, mukaan luettuina 

henkilöllisyydestä erehtymisen kaltaisten tuomiovirheiden uhreille maksettavat 

korvaukset, mikä rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR) ja Euroopan 

unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisia normeja, 

viii) vaikka tutkintavankeus on tietyin perustein välttämätöntä, niin epäillyt ja syytetyt 

saattavat joutua olemaan tutkintavankeudessa perusteettomasti ja liian pitkään, 

koska ei ole olemassa tällaista vankeutta koskevia vähimmäisnormeja (mukaan 

luettuina säännöllinen uudelleentarkastelu, vangitsemisen käyttäminen viimeisenä 

keinona ja vaihtoehtojen harkitseminen) ja koska ei ole olemassa asianmukaista 

arviota siitä, milloin tapaus on valmis käsiteltäväksi tuomioistuimessa, 

ix) pidätyskeskusten ala-arvoiset olot eri puolilla unionia ja tämän vaikutus kyseisten 

henkilöiden perusoikeuksiin, erityisesti oikeus suojeluun epäinhimilliseltä tai 

alentavalta kohtelulta tai rangaistukselta ECHR:n 3 artiklan mukaisesti, sekä 

unionin vastavuoroisen tunnustamisen välineiden tehokkuuteen ja toimivuuteen, 

x) EPM:n nojalla etsittyjen henkilöiden oikeudellisen edustuksen puuttuminen 

pidätysmääräyksen antavassa ja sen täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, 

xi) puitepäätös 2002/584/YOS ei sisällä eurooppalaisten pidätysmääräysten käännösten 

toimittamisen määräaikoja, mikä johtaa vaihteleviin käytäntöihin ja epävarmuuteen, 

xii) kaksoisrangaistuksen ulkopuolelle jäävien rikosten asianmukaisen määritelmän 

puuttuminen, 

xiii) unionin oikeudellisen yhteistyön ja vastavuoroisen tunnustamisen olemassa olevien 

välineiden käytön laiminlyönti; 

1. katsoo, että kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen mukaisesti vuodesta 2014 

sovellettava uusi oikeudellinen kehys, tässä päätöslauselmassa ei tulisi käsitellä suoraan 

puitepäätöksen 2002/584/YOS virheellisestä täytäntöönpanosta johtuvia ongelmia, sillä 

tällaiset ongelmat olisi ratkaistava siten, että jäsenvaltiot panevat päätöksen 

asianmukaisesti täytäntöön tavalla, jota valvotaan komission menettelyillä; 

2. kehottaa jäsenvaltioita panemaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti täytäntöön kaikki unionin 

rikosoikeudelliset toimenpiteet, koska ne täydentävät toisiaan, mukaan luettuina 

eurooppalainen tutkintamääräys, eurooppalainen valvontamääräys ja prosessuaalisia 

oikeuksia koskevat toimenpiteet, ja toimimaan siten, että oikeusviranomaisten käyttöön 

asetetaan vaihtoehtoisia ja lievempiä vastavuoroisen tunnustamisen välineitä tavalla, jolla 

samalla varmistetaan rikosoikeusasioissa syytettyjen ja epäiltyjen henkilöiden oikeuksien 

kunnioittaminen; kehottaa komissiota seuraamaan huolellisesti niiden asianmukaista 

täytäntöönpanoa sekä niiden vaikutusta EPM:n ja EU:n rikosoikeudellisen alueen 

toimintaan; 

3. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden oikeusviranomaisia tutkimaan kaikki puitepäätöksen 

2002/584/YOS (kuten johdanto-osan 12 kappale) mukaisesti olemassa olevat 

mahdollisuudet ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelun turvaamiseen; kehottaa 

käyttämään kaikki vaihtoehtoiset menetelmät ennen EPM:n antamista; kehottaa 

käsittelemään tapauksen ilman aiheettomia viivytyksiä, kun EPM on johtanut 

pidätykseen, jotta tutkintavankeusaika voidaan supistaa minimiin; 



4. toteaa, että oikeudellisten toimenpiteiden täysimääräinen tunnustaminen ja nopea 

täytäntöönpano edistävät eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen luomista, ja korostaa, 

että EPM on tärkeä väline vakavien kansainvälisten rikosten tehokkaassa torjunnassa; 

5. katsoo, että koska johdanto-osan F kappaleessa esiin nostetut ongelmat aiheutuvat sekä 

puitepäätöksen 2002/584/YOS erityispiirteistä että unionin rikosoikeuden alan 

puutteellisesta ja epätasapainoisesta luonteesta, lainsäädännöllisissä ratkaisuissa on 

käsiteltävä molempia kysymyksiä yhtäältä jatkamalla työtä, jolla pyritään luomaan 

vähimmäisnormit muun muassa epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten 

oikeuksien osalta, sekä toisaalta horisontaalisella toimenpiteellä, jossa määritellään 

kaikkiin vastavuoroisen tunnustamisen välineisiin sovellettavat periaatteet, tai jos 

tällainen horisontaalinen toimenpide ei ole mahdollinen tai sillä ei pystytä korjaamaan 

tässä päätöslauselmassa yksilöityjä ongelmia, tarkistamalla puitepäätöstä 2002/584/YOS; 

6. katsoo, että havaitut puutteet vaarantavat keskinäisen luottamuksen ja tulevat sosiaalisesti 

ja taloudellisesti kalliiksi kyseisille henkilöille, näiden perheille ja yhteiskunnalle 

yleisesti; 

7. kehottaa siksi komissiota antamaan vuoden kuluessa tämän päätöslauselman antamisesta 

SEUT:n 82 artiklan perusteella lainsäädäntöehdotuksia, joissa noudatetaan oheisessa 

liitteessä esitettyjä yksityiskohtaisia suosituksia ja säädetään seuraavista asioista: 

a) menettely, jossa tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai yleinen syyttäjä voi 

tarvittaessa vahvistaa vastavuoroisen tunnustamistoimenpiteen pidätysmääräyksen 

antaneessa valtiossa, jotta vältytään termin ”oikeusviranomainen” eroavilta 

tulkinnoilta, 

b) vastavuoroista tunnustamista koskevia päätöksiä annettaessa suoritettava 

suhteellisuustarkistus, joka perustuu kaikkiin asianmukaisiin tekijöihin ja 

seikkoihin, kuten rikoksen vakavuus, tapauksen käsittelyvalmius, vaikutus haetun 

henkilön oikeuksiin, mukaan luettuna yksityis- ja perhe-elämän suojelu, 

kustannusvaikutukset ja mahdollisuus käyttää asianmukaisia lievempiä 

vaihtoehtoisia toimenpiteitä, 

c) standardoitu kuulemismenettely, jossa määräyksen antaneen jäsenvaltion ja 

täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja 

oikeudellisten päätösten täytäntöönpanosta esimerkiksi suhteellisuuden arviointia ja 

erityisesti EPM:n yhteydessä oikeudenkäyntivalmiuden varmistamista varten, 

d) pakollinen kieltäytymisperuste, kun on perusteltu syy uskoa, että toimenpiteen 

täytäntöönpano olisi ristiriidassa täytäntöönpanojäsenvaltiolla SEU:n 6 artiklan sekä 

perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti olevien 

velvoitteiden kanssa, 

e) oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin perusoikeuskirjan 47 artiklan 1 kohdan ja 

ECHR:n 13 artiklan mukaisesti, kuten oikeus valittaa vastavuoroisen tunnustamisen 

välineen vaaditusta täytäntöönpanosta täytäntöönpanovaltiossa sekä pyynnön 

kohteena olevan henkilön oikeus riitauttaa tuomioistuimessa se, että 

pidätysmääräyksen antava jäsenvaltio ei ole toimittanut täytäntöönpanovaltiolle 

vaadittua vakuutusta, 



f) paremmat määritelmät rikoksille, joihin EPM:ää olisi sovellettava 

suhteellisuustarkistuksen helpottamiseksi; 

8. vaatii kaikkia jäsenvaltioita soveltamaan selkeästi ja johdonmukaisesti unionin 

lainsäädäntöä, joka koskee rikosoikeudellisissa menettelyissä noudatettavia 

prosessuaalisia oikeuksia EPM:n käytön yhteydessä, mukaan luettuina oikeus 

tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, oikeus asianajajaan 

rikosoikeudellisissa menettelyissä, oikeus ilmoittaa pidätyksestä ja tiedonsaantioikeus 

rikosoikeudellisissa menettelyissä; 

9. kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioilta kattavat tiedot EPM-mekanismin 

toiminnasta sekä sisällyttämään nämä tiedot seuraavaan täytäntöönpanoa koskevaan 

kertomukseensa tavoitteena esittää asianmukaisia toimia mahdollisten ongelmien 

ratkaisemiseksi: 

10. vaatii tarkistamaan säännöllisesti täytäntöön panemattomat eurooppalaiset 

pidätysmääräykset ja harkitsemaan, pitäisikö ne ja niihin liittyvät SIS II -ilmoitukset ja 

Interpol-ilmoitukset peruuttaa; vaatii myös peruuttamaan EPM:t ja vastaavat SIS 

II -ilmoitukset ja Interpol-ilmoitukset, jos EPM:stä on kieltäydytty ne bis in 

idem -periaatteen tai ihmisoikeusvelvoitteisiin liittyvän yhteensopimattomuuden vuoksi; 

kehottaa säätämään, että SIS II -ilmoituksia ja Interpol-ilmoituksia on säännöllisesti 

päivitettävä tiedoilla siitä, miksi ilmoitusta vastaavan EPM:n täytäntöönpanosta on 

kieltäydytty, ja että Europol-tiedostoja on päivitettävä vastaavasti; 

11. korostaa asianmukaisten prosessien, mukaan luettuina valitusoikeudet, ensisijaista 

merkitystä, ja kehottaa sekä pidätysmääräyksen antavia että täytäntöönpanevia 

jäsenvaltioita huolehtimaan oikeudellisista mekanismeista, joilla korvataan vahingot, 

jotka aiheutuvat tuomiovirheistä, jotka liittyvät vastavuoroisen tunnustamisen välineiden 

toimintaan ECHR:ssä ja Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneessa 

oikeuskäytännössä esitettyjen normien mukaisesti; 

12. vaatii neuvostoa sisällyttämään eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista koskevan 

eurooppalaisen käsikirjan tarkistettuun versioon (17195/1/10 REV 1) selkeyden ja 

varmuuden lisäämiseksi kuuden päivän määräajan, jonka kuluessa EPM:n käännös on 

toimitettava; 

13. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tekemään yhteistyötä tuomareiden, syyttäjien ja 

puolustusasianajajien yhteysverkostojen vahvistamiseksi, jotta mahdollistetaan tehokkaat 

ja tietoon perustuvat EPM-käsittelyt, sekä tarjoamaan kansallisella ja unionin tasolla 

lainkäyttäjille ja oikeusalan toimijoille asianmukaista koulutusta muun muassa kielten, 

EPM:n asianmukaisen käytön sekä erilaisten vastavuoroisen tunnustamisen välineiden 

yhteiskäytön alalla; kehottaa komissiota laatimaan unionin käytännön käsikirjan, joka on 

tarkoitettu EPM-menettelyihin osallistuvia puolustusasianajajia varten ja joka on helposti 

saatavissa koko unionissa ja jossa otetaan huomioon Euroopan puolustusasianajajien 

yhdistyksen nykyinen käsikirja ja jota täydennetään kansallisilla käsikirjoilla; 

14. kehottaa komissiota antamaan tukensa sille, että perustetaan erityinen eurooppalaisen 

pidätysmääräyksen oikeudellinen verkosto sekä Euroopan rikosoikeus- ja 

luovutusasioiden parissa työskentelevien puolustusasianajajien verkosto, sekä 

myöntämään riittävästi rahoitusta niille sekä Euroopan juridiselle koulutusverkostolle; 



uskoo, että komissio voi varmistaa sopivan rahoituksen EU:n rikosoikeuden alan 

nykyisten ohjelmien kautta; 

15. kehottaa komissiota perustamaan ja asettamaan helposti saataville unionin tietokannan, 

johon kerätään kaikki EPM:ään ja muihin vastavuoroisen tunnustamisen menettelyihin 

liittyvät kansalliset oikeustapaukset, jotta voidaan helpottaa toimijoiden työskentelyä ja 

helpottaa täytäntöönpanon ja mahdollisten ongelmien seurantaa ja arviointia; 

16. korostaa vankeusolojen ja EPM-toimenpiteiden välistä yhteyttä ja muistuttaa 

jäsenvaltioita siitä, että ECHR:n 3 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännössä ei ainoastaan aseteta jäsenvaltioille negatiivisia velvoitteita, kun niitä 

kielletään altistamasta vankeja epäinhimillisille ja halventavalle kohtelulle, vaan niille 

asetetaan myös positiivisia 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 heikommassa 

asemassa olevien henkilöiden oikeudet ja yleisesti tutkimaan perusteellisesti vankeuden 

vaihtoehdot; 

17. 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; 

18. vahvistaa, että suosituksissa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan 

toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta; 

19. katsoo, että pyydettyjen ehdotusten mahdolliset rahoitusvaikutukset unionin talousarvioon 

olisi katettava nykyisillä määrärahoilla; korostaa, että näiden ehdotusten hyväksymisellä 

ja täytäntöönpanolla säästettäisiin huomattavasti niin jäsenvaltioiden kuin kansalaistenkin 

aikaa ja rahaa, ja siten ne olisivat hyödyllisiä sekä taloudellisessa että yhteiskunnallisessa 

mielessä, kuten EPM:n uudelleentarkastelua koskevien EU:n toimenpiteiden lisäarvon 

arvioinnissa on selvästi osoitettu; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 

yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle. 



PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE: 

PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 

SUOSITUKSET 

Unionin vastavuoroisen tunnustamisen välineiden vahvistamismenettely: 

– ”Pidätysmääräyksen antava viranomainen” tulee määritellä unionin rikoslainsäädännössä 

seuraavasti: 

i) kyseessä olevassa asiassa toimivaltainen tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai 

yleinen syyttäjä; tai 

ii) jokin muu pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion määrittämä toimivaltainen 

viranomainen, mikäli pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion tuomari, 

tuomioistuin, tutkintatuomari tai yleinen syyttäjä on vahvistanut täytäntöön 

pantavan toimenpiteen sen jälkeen, kun sen on todettu olevan välineen ehtojen 

mukainen. 

Unionin vastavuoroisen tunnustamisen välineiden antamista koskeva 

suhteellisuustarkistus: 

– Kun toimivaltainen viranomainen antaa päätöksen, joka pannaan täytäntöön toisessa 

jäsenvaltiossa, sen on arvioitava pyydetyn toimenpiteen tarve huolellisesti kaikkien 

olennaisten tekijöiden ja seikkojen pohjalta siten, että huomioon otetaan syytetyn tai 

pidätetyn henkilön oikeudet ja se, onko saatavilla sopivia lievempiä vaihtoehtoisia 

toimenpiteitä aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sen on sovellettava lievintä 

käytettävissä olevaa toimenpidettä. Jos täytäntöönpanoviranomaisella on syytä uskoa, että 

toimenpide on suhteeton, se voi kuulla määräyksen antanutta viranomaista vastavuoroisen 

tunnustamispäätöksen merkityksestä. Tällaisen kuulemisen jälkeen määräyksen antanut 

viranomainen voi päättää peruuttaa vastavuoroista tunnustamista koskevan päätöksen. 

Määräyksen antaneen jäsenvaltion ja täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten välinen kuulemismenettely unionin vastavuoroisen tunnustamisen 

välineiden yhteydessä: 

– Vaikka toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen voi käyttää kieltäytymisperusteita, 

olisi kehitettävä standardoitu menettely, jossa määräyksen antaneen ja täytäntöönpanevan 

jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja ja kuulla toisiaan, jotta 

kyseisiä vastavuoroisen tunnustamisen välineitä käytetään sujuvasti ja tehokkaasti tai jotta 

suojellaan kyseisen henkilön perusoikeuksia, kuten suhteellisuuden arviointi myös EPM:n 

osalta oikeudenkäyntivalmiuden varmistamiseksi; 

Perusoikeuksiin perustuvan kieltäytymisperusteen soveltaminen unionin vastavuoroisen 

tunnustamisen välineisiin: 

– On perusteltu syy uskoa, että toimenpiteen täytäntöönpano olisi ristiriidassa 

täytäntöönpanojäsenvaltiolle SEU:n 6 artiklan ja perusoikeuskirjan mukaisesti kuuluvien 

velvoitteiden kanssa. 



Unionin vastavuoroisen tunnustamisen välineisiin sovellettavia oikeussuojakeinoja 

koskeva sääntely: 

– Jäsenvaltioiden on varmistettava perusoikeuskirjan sekä Euroopan unionin 

tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön 

mukaisesti, että kaikilla, joiden oikeuksia ja vapauksia on rikottu päätöksellä, 

toimenpiteellä tai laiminlyönnillä, joka liittyy vastavuoroisen tunnustamisen välineen 

soveltamiseen rikosasioissa, on oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon 

tuomioistuimessa. Jos tällaista oikeussuojakeinoa käytetään täytäntöönpanojäsenvaltiossa 

ja sillä on lykkäävä vaikutus, lopullinen päätös oikeussuojakeinosta on tehtävä 

sovellettavan vastavuoroisen tunnustamisen välineen mukaisessa määräajassa tai selvän 

määräajan puuttuessa kohtuullisessa ajassa, jotta voidaan varmistaa, ettei vastavuoroisen 

tunnustamisen prosessin tarkoitus vaarannu. 

 

 

 


