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Amendement 27 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Eurojust blijft bevoegd: 

 a) voor de strafbare feiten die zijn 

vastgesteld in Richtlijn (EU) 2017/1371 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 5 juli 2017 betreffende de 

strafrechtelijke bestrijding van fraude die 

de financiële belangen van de Unie 

schaadt* ("de PIF-richtlijn") voor zover 

het EOM niet bevoegd is of zijn 

bevoegdheden niet uitoefent; 

 b) ten aanzien van zaken die 

betrekking hebben op in de PIF-richtlijn 

vastgestelde strafbare feiten, voor 
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verzoeken van lidstaten die niet 

deelnemen aan het EOM; 

 c) ten aanzien van zaken die 

betrekking hebben op zowel lidstaten die 

deelnemen aan het EOM en lidstaten die 

dat niet doen, voor verzoeken van de 

lidstaten die niet deelnemen aan het EOM 

en voor verzoeken van het EOM zelf. 

 _________________ 

 * PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29. 

 

Amendement 37 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Op verzoek van een bevoegde 

autoriteit brengt Eurojust schriftelijk advies 

uit over herhaalde weigeringen of 

moeilijkheden in verband met de 

uitvoering van verzoeken en besluiten 

inzake justitiële samenwerking, met name 

die welke zijn gebaseerd op instrumenten 

waarmee uitvoering wordt gegeven aan het 

beginsel van wederzijdse erkenning, voor 

zover de kwestie niet in onderlinge 

overeenstemming door de bevoegde 

nationale autoriteiten of door tussenkomst 

van de betrokken nationale leden kon 

worden opgelost. Dat advies wordt de 

betrokken lidstaten terstond toegezonden. 

5. Op verzoek van een bevoegde 

autoriteit of op eigen initiatief brengt 

Eurojust schriftelijk advies uit over 

herhaalde weigeringen of moeilijkheden in 

verband met de uitvoering van verzoeken 

en besluiten inzake justitiële 

samenwerking, met name die welke zijn 

gebaseerd op instrumenten waarmee 

uitvoering wordt gegeven aan het beginsel 

van wederzijdse erkenning, voor zover de 

kwestie niet in onderlinge 

overeenstemming door de bevoegde 

nationale autoriteiten of door tussenkomst 

van de betrokken nationale leden kon 

worden opgelost. Dat advies wordt de 

betrokken lidstaten onmiddellijk terstond 

toegezonden. 

 

Amendement 39 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De ambtstermijn van de nationale 

leden en hun adjuncten bedraagt vier jaar 

en kan eenmaal worden verlengd. 

 Na afloop van hun ambtstermijn of bij 

aftreden blijven de leden in functie totdat 

hun ambtstermijn wordt verlengd of in 

hun vervanging is voorzien. 

Amendement 48 wordt geschrapt. 

 

Het volgende amendement wordt ingevoegd na amendement 51: 

Amendement 194 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De ambtstermijn van de leden en 

hun adjuncten bedraagt ten minste vier 

jaar en kan eenmaal worden verlengd. Na 

afloop van hun ambtstermijn of bij 

aftreden blijven de leden in functie totdat 

hun ambtstermijn wordt verlengd of in 

hun vervanging is voorzien. 

Geschrapt 

 

Amendement 90 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten wisselen met Eurojust alle 

informatie uit die nodig is voor de 

uitvoering van zijn taken overeenkomstig 

de artikelen 2 en 4 en de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften 

inzake gegevensbescherming. Daarbij gaat 

het ten minste om de in de leden 5, 6 en 7 

1. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten wisselen met Eurojust alle 

informatie uit die nodig is voor de 

uitvoering van zijn taken overeenkomstig 

de artikelen 2 en 4 en de in deze 

verordening vastgestelde EU-wetgeving 

inzake gegevensbescherming. Daarbij gaat 

het ten minste om de in de leden 4, 5 en 6 
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bedoelde informatie. bedoelde informatie. 

Amendement 96 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bevoegde nationale autoriteiten 

behandelen de uit hoofde van artikel 4 

gedane verzoeken en uitgebrachte adviezen 

van Eurojust zonder nodeloze vertraging. 

Indien de bevoegde autoriteiten van de 

betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te 

geven aan een verzoek als bedoeld in 

artikel 4, lid 2, of aan een schriftelijk 

advies als bedoeld in artikel 4, lid 4 of lid 

5, stellen zij Eurojust daarvan zonder 

nodeloze vertraging in kennis, met opgave 

van redenen. Wanneer de redenen voor de 

weigering om aan een verzoek te voldoen 

niet kunnen worden opgegeven omdat 

zulks wezenlijke nationale 

veiligheidsbelangen zou schaden of de 

veiligheid van personen in gevaar zou 

brengen, mogen de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten operationele redenen 

aanvoeren. 

De bevoegde nationale autoriteiten 

behandelen de uit hoofde van artikel 4 

gedane verzoeken en uitgebrachte adviezen 

van Eurojust zonder nodeloze vertraging 

en binnen de termijn die in dringende 

gevallen door Eurojust kan worden 

gesteld. De bevoegde autoriteiten van de 

betrokken lidstaat geven gevolg aan het 

verzoek van Eurojust als bedoeld in artikel 

4, lid 2, of aan een schriftelijk advies als 

bedoeld in artikel 4, lid 4 of lid 5, tenzij zij 

tegenover Eurojust door middel van een 

met redenen omkleed advies kunnen 

aantonen dat onmiddellijke gevolggeving 

het welslagen van een lopend onderzoek 

of de veiligheid van personen in gevaar 

zou brengen. Iedere vertraging bij het 

gevolg geven aan uit hoofde van artikel 4 

door Eurojust gedane verzoeken en 

uitgebrachte adviezen moet naar behoren 

worden gemotiveerd. 

 

(Betreft alle taalversies.) 


