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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että 
Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen
(10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston esityksen (10334/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on 
muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä 
tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C9-0041/2019),

– ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan 
tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS1 ja 
erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0009/2019),

1. hyväksyy neuvoston esityksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

1 EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.
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PERUSTELUT

Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus noudattaa Eurojustin aiemmin 
tekemien vastaavien sopimusten mallia (esimerkiksi Eurojust–EJTM, Eurojust–Yhdysvallat, 
Eurojust–Norja, Eurojust–Sveitsi, Eurojust–Albania ja uusimpana Eurojust–Georgia). Näiden 
sopimusten tarkoituksena on edistää yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja erityisesti 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Ne tukevat muun muassa 
yhteyshenkilöiden työtä, yhteyspisteiden toimintaa ja tiedonvaihtoa. Nämä 
yhteistyösopimukset perustuvat Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden 
torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS 
26 a artiklan 2 kohtaan. 

Tämä nimenomainen sopimus on komission vuonna 2018 hyväksymän Länsi-Balkanin 
strategian1 mukainen. Komissio on asiaan liittyen viitannut vakavan rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaan toteamalla, että ”järjestäytynyt rikollisuus on edelleen erittäin vakava 
ongelma Länsi-Balkanilla ja Turkissa. Niin Turkin kuin Länsi-Balkaninkin halki kulkee 
tärkeitä salakuljetusreittejä. Tehokkaat rikollisverkostot, joilla on kansainvälinen ulottuvuus, 
toimivat edelleen näistä maista käsin ja niiden kautta... Länsi-Balkanin maat ovat viime 
vuosina toteuttaneet merkittäviä toimia terrorismin torjuntaa koskevan oikeudellisen ja 
institutionaalisen kehyksen nykyaikaistamiseksi. Operatiivista yhteistyötä EU:n 
jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen kanssa on edelleen parannettu ja lisätty. Kaikki Länsi-
Balkanin maat osallistuvat aktiivisesti Länsi-Balkanin terrorismintorjunta-aloitteeseen 
(WBCTi). Useimmissa maissa on kuitenkin vielä tehostettava toimia ulkomaalaisten 
taistelijoiden palauttamiseksi ja ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi, myös 
vankiloissa.” Muiden alueen ehdokasmaiden (Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Albania) 
kanssa on jo tehty tästä aiheesta samanlaisia sopimuksia. Komissio totesi myös vuoden 2019 
kertomuksessaan, että Serbian olisi tehostettava toimiaan puutteiden korjaamiseksi ja 
erityisesti annettava vakuuttavaa näyttöä tutkinnasta, syytteeseenpanosta ja tuomioista 
järjestäytynyttä rikollisuutta koskevissa asioissa. Lisäksi Serbia on kertomuksen mukaan 
vastaanottanut Eurojustin käsittelemissä tapauksissa alueen maista eniten ja kaikista 
kolmansista maista toiseksi eniten pyyntöjä. Serbia oli mukana 34 tapauksessa vuonna 2018.2

Komissio totesi myös viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukaisessa toisessa 
kertomuksessaan, että ”järjestäytyneestä rikollisuudesta voidaan todeta, että serbialaiset ovat 
edelleen yksi niistä kansallisuusryhmistä, joiden ilmoitetaan useimmin syyllistyneen 
järjestäytyneeseen omaisuusrikollisuuteen EU:ssa, erityisesti Belgiassa, Ranskassa, Saksassa 
ja Italiassa. Länsi-Balkanin alueelta lähtöisin olevat ihmiskaupan uhrit ovat myös edelleen 
hyvin usein Serbian kansalaisia. Iranin kansalaisista koostuvat rikollisjärjestöt harjoittavat 
heroiinin laitonta kauppaa tällä ja myös Etelä-Kaukasian reitillä. Serbiassa on yhä merkittäviä 
asevarastoja, jotka ovat riski ampuma-aseiden laittoman kaupan kannalta.”3

Siten tällainen sopimus voi edistää yhteistyön lisäämistä järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa ja se on myös Serbian ja EU:n jäsenvaltioiden etujen mukainen, sillä 

1 Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille (COM(2018)0065).
2 Tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta, Serbia-kertomus 2019, komission yksiköiden valmisteluasiakirja 
(SWD(2019)0219).
3 COM(2018)0856.
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järjestäytynyt rikollisuus on valtioiden rajat ylittävä ongelma. Sopimus on tervetullut myös 
oikeudellisen yhteistyön alalla, sillä Serbialla on jo sopimus Europolin kanssa ja työjärjestely 
Cepolin kanssa poliisiyhteistyöstä. 

Nykyisen Eurojust-päätöksen mukaan tällaisia Eurojustin ja kolmansien maiden välisiä 
henkilötietojen vaihtoa koskevia määräyksiä sisältäviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä 
vain, jos asianomainen taho on 28. tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen sopimuspuoli tai jos tehdyssä arviossa vahvistetaan, että kyseinen taho 
varmistaa tietosuojan riittävän tason. Tältä osin on korostettava, että Serbia ratifioi 
vuonna 2005 edellä mainitun yleissopimuksen ja vuonna 2008 sen lisäpöytäkirjan. Eurojustin 
yhteinen valvontaviranomainen antoi 28. maaliskuuta 2019 myönteisen lausunnon 
sopimuksen tietosuojaa koskevista määräyksistä. Se totesi muun muassa Serbian hyväksyneen 
vuonna 2018 uuden tietosuojalain4. Myös uudessa Eurojustia koskevassa asetuksessa (EU) 
2018/1727, jolla korvataan ja kumotaan neuvoston päätös 2002/187/YOS, säädetään 
mahdollisuudesta tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia, jolloin tällaiset sopimukset 
ovat mahdollinen henkilötietojen siirron perusta edellyttäen, että noudatetaan operatiivisten 
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevia yleisiä periaatteita (ks. tältä osin asetuksen 
56 artikla).

Edellä mainittujen seikkojen perusteella esittelijä kannattaa esitystä neuvoston 
täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Serbian välistä yhteistyötä koskevasta 
sopimusluonnoksesta.

4 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 87/2018).
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ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Täytäntöönpanopäätös hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust 
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