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27 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Eurojusto kompetencijai ir toliau 

priklauso: 

 a)  2017 m. liepos 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 

2017/1371 dėl kovos su Sąjungos 

finansiniams interesams kenkiančiu 

sukčiavimu baudžiamosios teisės 

priemonėmis* (FIA direktyvoje) 

nustatytos nusikalstamos veikos – tiek, 

kiek Europos prokuratūra šioje srityje 

nekompetentinga arba nesinaudoja savo 

kompetencija; 

 b)  tais atvejais, kai kalbama apie FIA 

direktyvoje nustatytas nusikalstamas 
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veikas, valstybių narių, nedalyvaujančių 

steigiant Europos prokuratūrą, prašymai; 

 c)  jei atvejis susijęs ir su steigiant 

Europos prokuratūrą dalyvaujančiomis, ir 

šiame procese nedalyvaujančiomis 

valstybėmis narėmis, valstybių narių, 

kurios nedalyvauja steigiant Europos 

prokuratūrą, ir pačios Europos 

prokuratūros prašymai. 

 __________________ 

 OL L 198, 2017 7 28, p. 29. 

37 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Kompetentingos institucijos 

prašymu Eurojustas raštu pateikia 

nuomonę dėl pasikartojančių atsisakymų 

arba sunkumų, susijusių su prašymų ir 

sprendimų dėl teisminio bendradarbiavimo 

vykdymu, įskaitant prašymus ir sprendimus 

dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas 

tarpusavio pripažinimo principas, jeigu 

tokio bendradarbiavimo nebuvo galima 

užtikrinti susijusių kompetentingų 

nacionalinių institucijų tarpusavio 

susitarimu arba padedant atitinkamiems 

nacionaliniams nariams. Nuomonė 

nedelsiant perduodama atitinkamoms 

valstybėms narėms. 

5. Kompetentingos institucijos 

prašymu arba savo iniciatyva Eurojustas 

raštu pateikia nuomonę dėl pasikartojančių 

atsisakymų arba sunkumų, susijusių su 

prašymų ir sprendimų dėl teisminio 

bendradarbiavimo vykdymu, įskaitant 

prašymus ir sprendimus dėl priemonių, 

kuriomis įgyvendinamas tarpusavio 

pripažinimo principas, jeigu tokio 

bendradarbiavimo nebuvo galima užtikrinti 

susijusių kompetentingų nacionalinių 

institucijų tarpusavio susitarimu arba 

padedant atitinkamiems nacionaliniams 

nariams. Nuomonė nedelsiant perduodama 

atitinkamoms valstybėms narėms. 

39 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Nacionalinių narių ir jų 

pavaduotojų kadencija – ketveri metai; šią 

kadenciją galima pratęsti vieną kartą. 

 Pasibaigus narių kadencijai arba jiems 

atsistatydinus, nariai toliau eina savo 
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pareigas tol, kol jų kadencija pratęsiama 

arba jie pakeičiami. 

48 pakeitimas išbraukiamas. 

 

Po 51 pakeitimo įtraukiamas šis pakeitimas: 

Pakeitimas 194 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Narių ir jų pavaduotojų kadencija 

– bent ketveri metai. Šią kadenciją galima 

vieną kartą pratęsti. Pasibaigus narių 

kadencijai arba jiems atsistatydinus, 

nariai toliau eina savo pareigas tol, kol jų 

kadencija pratęsiama arba jie pakeičiami. 

Išbraukta. 

 

90 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kompetentingos valstybių narių 

institucijos su Eurojustu visa jo 

uždaviniams vykdyti būtina informacija 

keičiasi vadovaudamosi 2 ir 4 straipsniais, 

taip pat šiame reglamente nustatytomis 

duomenų apsaugos taisyklėmis. Tai apima 

bent šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytą 

informaciją. 

1. Kompetentingos valstybių narių 

institucijos su Eurojustu visa jo 

uždaviniams vykdyti būtina informacija 

keičiasi vadovaudamosi 2 ir 4 straipsniais, 

taip pat šiame reglamente nustatytais ES 

duomenų apsaugos teisės aktais. Tai apima 

bent šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytą 

informaciją. 

 

96 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kompetentingos nacionalinės institucijos 

nepagrįstai nedelsdamos atsako į Eurojusto 

pagal 4 straipsnį pateiktus prašymus ir 

nuomones. Jei atitinkamų valstybių narių 

kompetentingos institucijos nusprendžia 

nevykdyti 4 straipsnio 2 dalyje nurodyto 

prašymo arba neatsižvelgti į 4 straipsnio 4 

arba 5 dalyje nurodytą rašytinę nuomonę, 

apie savo sprendimą ir jo priežastis jos 

nedelsdamos informuoja Eurojustą. Jei 

negalima nurodyti atsisakymo patenkinti 

prašymą priežasčių, nes būtų pakenkta 

esminiams nacionaliniams saugumo 

interesams arba būtų sukeltas pavojus 

asmenų saugumui, valstybių narių 

kompetentingos institucijos gali nurodyti 

operatyvines priežastis. 

Kompetentingos nacionalinės institucijos 

nepagrįstai nedelsdamos atsako į Eurojusto 

pagal 4 straipsnį pateiktus prašymus ir 

nuomones; skubiais atvejais Eurojustas 

gali nustatyti atsakymo terminą. 

Atitinkamų valstybių narių kompetentingos 

institucijos įvykdo 4 straipsnio 2 dalyje 

nurodytą Eurojusto pateiktą prašymą arba 

atsižvelgia į 4 straipsnio 4 arba 5 dalyje 

nurodytą rašytinę nuomonę, išskyrus 

atvejus, kai jos, pateikdamos pagrįstą 

nuomonę, gali patvirtinti Eurojustui, kad 

neatidėliotinas prašymo vykdymas 

pakenktų sėkmingai vykdomam tyrimui ar 

sukeltų pavojų asmenų saugumui. Bet 

koks delsimas įvykdyti Eurojusto pagal 

4 straipsnį pateiktus prašymus arba 

atsižvelgti į nuomones turi būti tinkamai 

pagrįstas. 

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


