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KORT BEGRUNDELSE 

Europæisk integration på det politiske og økonomiske område kræver fuld integration på det 

retlige område og af retsplejen i almindelighed. 

Politiske organer bør ikke blande sig i den måde, som de retlige myndigheder fungerer på, og 

ordføreren er derfor af den opfattelse, at Kommissionen ikke bør deltage i Eurojusts 

beslutningstagningsproces. 

Kriminalitet, især økonomisk kriminalitet, er en hæmsko for den økonomiske og sociale 

udvikling, fordi den krænker reglerne for sund social sameksistens og forvrider 

markedsreglerne, og kriminalitet bør derfor bekæmpes effektivt ved hjælp af hensigtsmæssig 

lovgivning og domstole, der handler hurtigt og upartisk. 

Den generelle tanke i Kommissionens forslag er, at Den Europæiske Anklagemyndighed 

(EPPO) ikke skal være medlem af Eurojust og kun kan deltage i dets møder som observatør 

"uden stemmeret", jf. artikel 12, stk. 3, og artikel 16, stk. 7.  

I henhold til artikel 86, stk. 1, i TEUF bør den europæiske anklagemyndighed imidlertid 

oprettes "ud fra Eurojust", og derfor bør EPPO for at bevare denne tilknytning og sikre, at 

grænseoverskridende kriminalitet bekæmpes effektivt, være medlem af Eurojust.  

I artikel 41, stk. 2, i forslaget fastsættes det, at Eurojust "uden ugrundet ophold behandler 

enhver anmodning om bistand fra Den Europæiske Anklagemyndighed, i givet fald som var 

den indgivet af en national myndighed, der har kompetence til at indgå et retligt samarbejde". 

Imidlertid bør samarbejdet mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed bør være 

tættere. 

Bilag 1 beskriver de former for grov kriminalitet, der henhører under Eurojusts kompetence. 

Det omfatter bl.a. "kriminalitet, der skader Unionens finansielle interesser". 

Det fremgår imidlertid af artikel 3, stk. 1, i forslaget, at Eurojusts kompetence ikke omfatter 

de former for kriminalitet, "som henhører under Den Europæiske Anklagemyndigheds 

kompetence".  

Disse beskrives i artikel 86 i TEUF netop som "lovovertrædelser, der skader Unionens 

finansielle interesser", hvilket øger sandsynligheden for en eventuel kompetencekonflikt 

mellem disse organer.  

Kommissionen mener, at der i tilfælde, der berører Unionens finansielle interesser, og som 

også berører medlemsstaternes interesser, i henhold til artikel 13 i forslaget om oprettelse af 

en europæisk anklagemyndighed (COM (2013) 534), er mulighed for, at kompetencen for 

sådanne lovovertrædelser gives tilbage til de nationale myndigheder.  

I sådanne tilfælde kan Eurojust fungere som koordinator, idet det også har kompetence i 

forbindelse med lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser.  

Denne forklaring fra Kommissionen stemmer imidlertid ikke, fordi: 
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a) oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed stadig er under drøftelse, og det ikke er 

sandsynligt, at denne løsning i artikel 13 kan bibeholdes i den endelige tekst  

b) EPPO under alle omstændigheder kun vil være aktiv i et begrænset antal medlemsstater 

(med forstærket samarbejde)  

c) denne procedure måske er for langsom til at være effektiv. 

Selv om forslaget bekræfter "Eurojusts fulde selvstændighed og uafhængighed" (se 

betragtning 30), ønsker Kommissionen at gøre Eurojust til et muligt europæisk agentur, som 

er underlagt den fælles tilgang til agenturer, der blev aftalt mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen i 2012.  

Dette omfatter f.eks. deltagelse af to repræsentanter for Kommissionen i Eurojusts 

administrative afgørelser ("forvaltningsfunktioner") (se artikel 10, stk. 1, litra b), og 

artikel 16, stk. 4). 

Det er imidlertid Kommissionens opfattelse, at disse opgaver også omfatter valget af 

formanden og næstformændene for Eurojust (artikel 14, stk. 1, litra k), som tydeligvis ikke 

kun varetager administrative opgaver.  

I henhold til artikel 17, stk. 2, udnævnes den administrerende direktør på grundlag af en liste 

over kandidater foreslået af Kommissionen, hvilket begrænser kollegiets valgmuligheder. 

Forslaget nævner intet om løsning af konflikter om kompetence, hvilket i henhold til 

artikel 85, stk. 1, litra c), i TEUF er en af Eurojusts vigtigste opgaver.  

Forslaget omtaler heller ikke, hvilken forbindelse det har med Rådets rammeafgørelse 

2009/948/RIA, som har til formål at forbedre det retlige samarbejde med henblik på at undgå, 

at to eller flere EU-lande samtidig og parallelt fører en straffesag mod den samme person for 

samme forhold.  

I rammeafgørelsen fastsættes det, at EU-landene kan udveksle oplysninger og konsultere 

hinanden direkte om straffesager. Hvis der ikke opnås enighed, henvises sagen i givet fald til 

Eurojust, såfremt sagsområdet henhører under dets kompetence.  

Forslaget om Eurojust hverken ændrer eller ophæver rammeafgørelsen, og Kommissionens 

forslag indeholder heller ikke bestemmelse om domstolsprøvelse af Eurojusts afgørelser om 

kompetencekonflikter. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Da Den Europæiske 

Anklagemyndighed bør oprettes ud fra 

Eurojust, indeholder denne forordning de 

bestemmelser, der er nødvendige for at 

regulere forholdet mellem Eurojust og 

Den Europæiske Anklagemyndighed. 

(4) Eftersom Den Europæiske 

Anklagemyndighed oprettes gennem 

udvidet samarbejdet, vil forordningen til 

gennemførelse af det udvidede 

samarbejde til oprettelse af Den 

Europæiske Anklagemyndighed være 

bindende i alle enkeltheder og kun 

umiddelbart gældende i de medlemsstater, 

som deltager i det udvidede samarbejde. 

For medlemsstater, der ikke deltager i 

Den Europæiske Anklagemyndighed, vil 

Eurojusts kompetence derfor fortsat fuldt 

ud omfatte de former for grov 

kriminalitet, der er opført i bilag I i denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Der bør også tages hensyn til 

evalueringen af Rådets afgørelse 

2002/187/RIA og de aktiviteter, som 

Eurojust har gennemført (endelig rapport 

af 30. juni 2015). 

 

Ændringsforslag  3 

Proposal for a Regulation 

Betragtning 7 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Eurojusts opgave med at lette 

koordineringen og samarbejdet mellem de 

retlige myndigheder udføres i 

sammenhæng med andre retlige 

instrumenter såsom Rådets 

rammeafgørelse 2009/948/RIA1A, og 

bestemmelserne i rammeafgørelsen bør 
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derfor tilpasses denne forordning.  

 ____________________ 

 1a Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA 

af 30. november 2009 om forebyggelse og 

bilæggelse af konflikter om udøvelse af 

jurisdiktion i straffesager 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Denne forordning overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

(8) Denne forordning overholder fuldt 

ud de grundlæggende rettigheder og 

friheder og sikrer fuldt ud de principper, 

som navnlig Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder 

anerkender. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Det bør fastsættes, hvilke former 

for grov kriminalitet, som berører to eller 

flere medlemsstater, der henhører under 

Eurojusts kompetence. Derudover bør de 

sager, som ikke involverer to eller flere 

medlemsstater, men som kræver 

retsforfølgning på fælles basis, defineres. 

De bør bl.a. omfatte efterforskning og 

retsforfølgning, der kun berører én 

medlemsstat og et tredjeland, eller som kun 

berører én medlemsstat og Unionen. 

(9) Det bør klart fastsættes, hvilke 

former for grov kriminalitet, som berører to 

eller flere medlemsstater, der henhører 

under Eurojusts kompetence. Derudover 

bør de sager, som ikke involverer to eller 

flere medlemsstater, men som kræver 

retsforfølgning på fælles basis, defineres. 

De bør bl.a. omfatte efterforskning og 

retsforfølgning, der kun berører én 

medlemsstat og et tredjeland, eller som kun 

berører én medlemsstat og Unionen. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Når Eurojust udøver sine 

operationelle funktioner i forbindelse med 

konkrete straffesager, enten på 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheders anmodning eller på eget 

initiativ, bør det udføre sine opgaver enten 

via et eller flere nationale medlemmer eller 

som et kollegium. 

(10) Når Eurojust udøver sine 

operationelle funktioner i forbindelse med 

konkrete straffesager, enten på 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheders anmodning eller på eget 

initiativ, bør det udføre sine opgaver enten 

via et eller flere nationale medlemmer eller 

som et kollegium. På samme måde bør det 

også efter anmodning fra en medlemsstats 

kompetente myndighed eller 

Kommissionen være muligt for Eurojust 

at bistå med efterforskning, der kun 

berører én medlemsstat, men som har 

konsekvenser for hele Unionen. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at sikre, at Eurojust kan yde en 

hensigtsmæssig støtte og koordinere 

efterforskning på tværs af grænserne, er det 

nødvendigt at alle de nationale medlemmer 

har de samme operationelle beføjelser, 

således at de mere effektivt kan samarbejde 

indbyrdes og med de nationale 

myndigheder. De nationale medlemmer bør 

gives beføjelser, som sætter Eurojust i 

stand til på hensigtsmæssig vis at udføre 

sin opgave. Disse beføjelser bør omfatte 

adgang til relevante oplysninger i nationale 

offentlige registre, udstedelse og 

efterkommelse af anmodninger om 

gensidig bistand og anerkendelse, direkte 

kontakt til og udveksling af oplysninger 

med kompetente myndigheder, deltagelse i 

fælles efterforskningshold og efter aftale 

med den kompetente nationale myndighed 

eller i nødstilfælde iværksættelse af 

efterforskningsforanstaltninger og 

kontrollerede leverancer. 

(11) For at sikre, at Eurojust kan yde en 

hensigtsmæssig støtte og koordinere 

efterforskning på tværs af grænserne, er det 

nødvendigt, at alle de nationale 

medlemmer har de samme operationelle 

beføjelser, således at de kan samarbejde 

indbyrdes og med de nationale 

myndigheder på en mere kohærent og 

effektiv måde. De nationale medlemmer 

bør gives beføjelser, som sætter Eurojust i 

stand til på hensigtsmæssig vis at udføre 

sin opgave. Disse beføjelser bør omfatte 

adgang til relevante oplysninger i nationale 

offentlige registre, udstedelse og 

efterkommelse af anmodninger om 

gensidig bistand og anerkendelse, direkte 

kontakt til og udveksling af oplysninger 

med kompetente myndigheder, deltagelse i 

fælles efterforskningshold og efter aftale 

med den kompetente nationale myndighed 

eller i nødstilfælde iværksættelse af 

efterforskningsforanstaltninger og 
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kontrollerede leverancer. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er nødvendigt at give Eurojust 

en administrativ og forvaltningsmæssig 

struktur, der sætter det i stand til mere 

effektivt at udføre sine opgaver og 

respektere principperne for EU-agenturer, 

samtidig med at Eurojusts særlige 

kendetegn bevares, og dets uafhængighed 

ved udøvelsen af dets operationelle 

funktioner sikres. Med henblik herpå bør 

de nationale medlemmers, kollegiets og 

den administrerende direktørs funktioner 

præciseres, og der bør oprettes en 

bestyrelse. 

(12) Det er nødvendigt at give Eurojust 

en administrativ og forvaltningsmæssig 

struktur, der sætter det i stand til mere 

effektivt at udføre sine opgaver og fuldt ud 

respektere principperne for EU-agenturer, 

såvel som de grundlæggende rettigheder 

og friheder, samtidig med at Eurojusts 

særlige kendetegn bevares, og dets 

uafhængighed ved udøvelsen af dets 

operationelle funktioner sikres. Med 

henblik herpå bør de nationale 

medlemmers, kollegiets og den 

administrerende direktørs funktioner 

præciseres, og der bør oprettes en 

bestyrelse. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Der bør oprettes en 

koordineringsvagt i Eurojust, for at 

Eurojust kan være til rådighed døgnet 

rundt og for at sætte det i stand til at gribe 

ind i hastesager. Det bør være den enkelte 

medlemsstats ansvar at sikre, at 

repræsentanterne for koordineringsvagten 

kan udføre deres opgaver døgnet rundt alle 

ugens dage. 

(17) Der bør oprettes en 

koordineringsvagt i Eurojust for at gøre 

Eurojust effektiv og til rådighed døgnet 

rundt og for at sætte det i stand til at gribe 

ind i hastesager. Den enkelte medlemsstat 

bør sikre, at repræsentanterne for 

koordineringsvagten kan udføre deres 

opgaver døgnet rundt alle ugens dage. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Når Eurojust videregiver 

personoplysninger til en myndighed i et 

tredjeland eller en international 

organisation eller Interpol i medfør af en 

international aftale, der er indgået i 

henhold til traktatens artikel 218, bør de 

garantier, som ydes med hensyn til 

beskyttelsen af fysiske personers privatliv 

og grundlæggende rettigheder og friheder, 

sikre, at databeskyttelsesbestemmelserne i 

denne forordning overholdes. 

(21) Når Eurojust videregiver 

personoplysninger til en myndighed i et 

tredjeland eller en international 

organisation eller Interpol i medfør af en 

international aftale, der er indgået i 

henhold til traktatens artikel 218, bør de 

garantier, som ydes med hensyn til 

beskyttelsen af privatlivets fred og 

grundlæggende rettigheder og friheder, 

sikre, at databeskyttelsesbestemmelserne i 

denne forordning overholdes fuldt ud. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Eurojust bør have mulighed for at 

forlænge fristerne for lagring af 

personoplysninger under overholdelse af 

princippet om formålsbegrænsning, som 

finder anvendelse på behandling af 

personoplysninger i forbindelse med alle 

Eurojusts aktiviteter, således at det kan nå 

sine mål. Sådanne beslutninger bør træffes 

efter omhyggelig overvejelse af alle de 

interesser, der står på spil, bl.a. de 

registreredes. Enhver forlængelse af 

fristerne for behandling af 

personoplysninger i tilfælde, hvor 

forældelsesfristen for påtale er udløbet i 

alle de berørte medlemsstater, bør kun 

godkendes, hvis der er et specifikt behov 

for at yde støtte i henhold til denne 

forordning. 

(23) Eurojust bør have mulighed for at 

forlænge fristerne for lagring af 

personoplysninger under overholdelse af 

princippet om formålsbegrænsning, som 

finder anvendelse på behandling af 

personoplysninger i forbindelse med alle 

Eurojusts aktiviteter, således at det kan nå 

sine mål. Sådanne beslutninger bør træffes 

efter omhyggelig og objektiv overvejelse af 

de berørte tilfælde, af alle de interesser, 

der står på spil, og ligeledes de 

registreredes interesser. Enhver 

forlængelse af fristerne for behandling af 

personoplysninger i tilfælde, hvor 

forældelsesfristen for påtale er udløbet i 

alle de berørte medlemsstater, bør gøres til 

genstand for en formel og begrundet 

beslutning og kun godkendes, hvis der er 

et specifikt og klart begrundet behov for at 

yde støtte i henhold til denne forordning. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 
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Betragtning 25 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Eurojust bør opretholde sine 

samarbejdsforbindelser med andre EU-

organer og -agenturer, med Den 

Europæiske Anklagemyndighed, med 

tredjelandes kompetente myndigheder og 

med internationale organisationer i det 

omfang, det er påkrævet for, at det kan 

udføre sine opgaver. 

(25) Eurojust bør samarbejde med andre 

EU-organer og agenturer, med Den 

Europæiske Anklagemyndighed, med 

tredjelandes kompetente myndigheder og 

med internationale organisationer i det 

omfang, det er påkrævet for, at det kan 

udføre sine opgaver. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Den Europæiske 

Anklagemyndighed bør have ret til at 

deltage i alle Eurojusts møder, når der 

drøftes spørgsmål, som den anser for at 

være af relevans for Den Europæiske 

Anklagemyndigheds virke. 

Begrundelse 

Det er nødvendigt med en betragtning, der udtrykkeligt afspejler indholdet af artikel 12, 

stk. 3, og artikel 16, stk. 7, i forslaget. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) For at styrke det operationelle 

samarbejde mellem Eurojust og Europol og 

særligt for at kunne fastslå, om der er 

forbindelse mellem oplysninger, der 

allerede er i den enes eller den andens 

besiddelse, bør Eurojust give Europol 

(26) For at styrke det operationelle 

samarbejde mellem Eurojust og Europol og 

særlig for at kunne fastslå, om der er 

forbindelse mellem oplysninger, der 

allerede er i den enes eller den andens 

besiddelse, bør Eurojust give Europol 
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mulighed for at få adgang til oplysninger 

hos Eurojust og foretage søgninger i dem. 

mulighed for at få adgang til oplysninger 

hos Eurojust på grundlag af en ordning, 

hvor der gives svar på, om der findes 

oplysninger om søgeemnet. Eurojust og 

Europol bør være i stand til at indgå en 

samarbejdsordning, der på gensidig vis 

inden for deres respektive mandater sikrer 

adgang til og mulighed for at søge i alle 

oplysninger, der er meddelt med henblik 

på krydstjek i overensstemmelse med de 

særlige sikkerhedsforanstaltninger og 

databeskyttelsesgarantier, der er fastsat i 

denne forordning. Enhver adgang til 
oplysninger hos Eurojust bør ved hjælp af 

tekniske midler begrænses til information, 

der falder ind under disse EU-organers 

respektive mandat. 

Begrundelse 

Betragtning 26 i denne forordning bør bringes i overensstemmelse med betragtning 28 i 

forordning (EU) 2016/794. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Eurojust bør kunne udveksle 

personoplysninger med andre EU-organer i 

det omfang, der er nødvendigt for, at det 

kan udføre sine opgaver. 

(27) Eurojust bør kunne udveksle 

personoplysninger med andre EU-organer i 

det omfang, der er nødvendigt for, at det 

kan udføre sine opgaver, med fuld respekt 

for beskyttelsen af privatlivets fred og de 

grundlæggende rettigheder og friheder. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) For at øge åbenheden og den 

demokratiske kontrol af Eurojust er det 

(31) For at øge åbenheden og den 

demokratiske kontrol af Eurojust er det 
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nødvendigt at fastsætte bestemmelser om 

ordninger for Europa-Parlamentets og de 

nationale parlamenters tilknytning til 

evalueringen af Eurojusts virke. Dette bør 

ikke stå i vejen for princippet om 

uafhængighed, hvad angår de 

foranstaltninger, der træffes i konkrete 

operationelle sager, eller tavshedspligten.  

nødvendigt at fastsætte bestemmelser om 

ordninger for Europa-Parlamentets 

tilknytning til evalueringen af Eurojusts 

virke, navnlig for så vidt angår 

fremsendelse af Eurojusts årsberetning. 

Der bør indføres lignende ordninger for 

de nationale parlamenter. Disse ordninger 

bør imidlertid ikke stå i vejen for 

princippet om uafhængighed, hvad angår 

de foranstaltninger, der træffes i konkrete 

operationelle sager, eller tavshedspligten. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eurojust støtter og styrker 

koordineringen af og samarbejdet mellem 

de nationale myndigheder, der har til 

opgave at efterforske og forfølge grov 

kriminalitet, der berører to eller flere 

medlemsstater eller kræver retsforfølgning 

på fælles basis, på grundlag af operationer 

foretaget af medlemsstaternes myndigheder 

og Europol samt oplysninger fra disse. 

1. Eurojust støtter og styrker 

koordineringen af og samarbejdet mellem 

de nationale myndigheder, der har til 

opgave at efterforske og forfølge de former 

for grov kriminalitet, som Eurojust har 

kompetence til at behandle i medfør af 

artikel 3, stk. 1, og som berører to eller 

flere medlemsstater eller kræver 

retsforfølgning på fælles basis, på grundlag 

af operationer foretaget af 

medlemsstaternes myndigheder, Den 

Europæiske Anklagemyndighed og 

Europol samt oplysninger fra disse. 

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3.) 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Eurojust udfører sine opgaver på 

anmodning af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder eller på eget 

3. Eurojust udfører sine opgaver på 

anmodning af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder eller Den 
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initiativ. Europæiske Anklagemyndighed eller på 

eget initiativ.  

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 1.) 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eurojusts kompetence omfatter alle 

de former for kriminalitet, der er opført på 

listen i bilag 1. Dets kompetence omfatter 

dog ikke de former for kriminalitet, som 

henhører under Den Europæiske 

Anklagemyndigheds kompetence. 

1.  Indtil den dato, hvor Den 

Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 

har påtaget sig sine efterforsknings- og 

retsforfølgningsmæssige opgaver i 

overensstemmelse med artikel [75] i 

forordning [om gennemførelse af et 

forstærket samarbejde om oprettelse af en 

europæisk anklagemyndighed], omfatter 

Eurojusts kompetence alle de strafbare 

handlinger, der er opført på listen i bilag 1. 

Fra og med den dato, hvor Den 

Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 
sig sine opgaver, og for så vidt angår de 

former for kriminalitet, der henhører under 

Den Europæiske Anklagemyndigheds 

kompetence, skal Eurojust kun udøve sin 

kompetence inden for sine respektive 

beføjelser og undgå enhver overlapning 

med foranstaltninger truffet af Den 

Europæiske Anklagemyndighed. 

 Eurojust skal dog udøve sin kompetence i 

sager, der berører medlemsstater, som 

ikke deltager i det udvidede samarbejde 

om oprettelsen af Den Europæiske 

Anklagemyndighed, på anmodning af 

disse medlemsstater eller på anmodning 

af Den Europæiske Anklagemyndighed. 

De praktiske detaljer om udøvelsen af 

kompetence i henhold til dette stykke 

reguleres i en samarbejdsaftale som 

omtalt i artikel 38, stk. 2a.  

 Henvisningen til "kriminalitet, der skader 

Unionens finansielle interesser" i bilag 1 

til denne forordning, skal fortolkes i 



 

PE607.846v02-00 14/33 AD\1136523DA.docx 

DA 

overensstemmelse med dette stykke. 

(Se ændringsforslag til artikel 3, stk. 4.) 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Eurojusts kompetence omfatter 

fortsat: 

 a) lovovertrædelser omhandlet i 

direktiv [(EU) 2017/... om strafferetlig 

bekæmpelse af svig rettet mod Unionens 

finansielle interesser ("BFI-direktivet")], 

for så vidt som den europæiske 

anklagemyndighed ikke har kompetence 

eller ikke udøver sin kompetence 

 b) i sager vedrørende 

lovovertrædelser, der er omfattet af BFI-

direktivet, anmodninger fra 

medlemsstater, som ikke deltager i Den 

Europæiske Anklagemyndighed 

 c) i sager, der involverer både 

deltagende medlemsstater og 

medlemsstater, der ikke deltager i Den 

Europæiske Anklagemyndighed, 

anmodninger fra de medlemsstater, der 

ikke deltager i Den Europæiske 

Anklagemyndighed, og anmodninger fra 

Den Europæiske Anklagemyndighed selv. 

Begrundelse 

Da Eurojust har en residualkompetence for BFI-lovovertrædelser, der følger af det 

forstærkede samarbejde om Den Europæiske Anklagemyndighed og teksten til dette udkast til 

forordning, er det af afgørende betydning, at der er klarhed om arten af Eurojusts 

residualkompetence. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Eurojusts kompetence omfatter 

tilknyttede strafbare handlinger. Følgende 

overtrædelser skal betragtes som 

tilknyttede strafbare handlinger: 

2. Eurojusts kompetence omfatter 

strafbare handlinger, der er knyttet til de i 

bilag 1 anførte strafbare handlinger. 

Følgende overtrædelser skal betragtes som 

tilknyttede strafbare handlinger: 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. På enten en medlemsstats 

kompetente myndigheds eller 

Kommissionens anmodning kan Eurojust 

bistå med efterforskning og 

retsforfølgning, der kun berører den 

pågældende medlemsstat og Unionen. 

4. På enten en medlemsstats 

kompetente myndigheds, Den Europæiske 

Anklagemyndigheds eller Kommissionens 

anmodning kan Eurojust bistå med 

efterforskning og retsforfølgning, der kun 

berører den pågældende medlemsstat og 

Unionen. 

(Se ændringsforslag til artikel 3, stk. 1.) 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) underretter de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne om 

efterforskning og retsforfølgning, som 

Eurojust har kendskab til, og som har 

konsekvenser på EU-plan, eller som kan 

berøre andre medlemsstater end dem, der 

er direkte involveret 

a) underretter de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne og Den 

Europæiske Anklagemyndighed om 

efterforskning og retsforfølgning, som 

Eurojust har kendskab til, og som har 

konsekvenser på EU-plan, eller som kan 

berøre andre medlemsstater end dem, der 

er direkte involveret  
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Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bistår medlemsstaternes 

kompetente myndigheder med at sikre den 

bedst mulige koordinering af 

efterforskningen og retsforfølgningen 

b) sikrer den bedst mulige 

koordinering af den efterforskning og 

retsforfølgning, der udføres af 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) yder støtte med henblik på at 

forbedre samarbejdet mellem 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder, navnlig på grundlag af 

Europols analyser 

c) forbedrer samarbejdet mellem 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder, navnlig på grundlag af 

Europols analyser; 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) yder bistand til Den Europæiske 

Anklagemyndighed, jf. artikel 41. 

Begrundelse 

Hvis Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes "ud fra Eurojust" (jf. artikel 86 TEUF), er 

det en af Eurojusts vigtigste opgaver at yde denne bistand. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra e b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) samarbejder med og konsulterer 

om fornødent EU-agenturer og -organer, 

der er oprettet inden for området for 

frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er 

reguleret i henhold til afsnit V i TEUF; 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra e c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ec) støtter og deltager i givet fald i 

specialiserede EU-ekspertisecentre, der er 

udviklet af Europol og andre EU-organer. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis to eller flere medlemsstater 

ikke kan enes om, hvem af dem der skal 

iværksætte en efterforskning eller 

retsforfølgning, efter at der er fremsat 

anmodning herom i henhold til stk. 2, 

litra b), afgiver Eurojust en skriftlig 

udtalelse om sagen. Udtalelsen sendes 

straks til de berørte medlemsstater. 

4. Hvis to eller flere medlemsstater 

ikke kan enes om, hvem af dem der skal 

iværksætte en efterforskning eller 

retsforfølgning, efter at der er fremsat 

anmodning herom i henhold til stk. 2, 

litra b), træffer Eurojust en afgørelse om 

sagen. Afgørelsen sendes straks til de 

berørte medlemsstater. 

(Se ændringsforslag til artikel 4, stk. 5 og 5a.) 

Begrundelse 

Eftersom det af artikel 85, stk. 1, litra c) i TEUF klart fremgår, at Eurojust har beføjelser til 

at løse konflikter om retternes kompetence, bør Eurojust kunne træffe afgørelser - ikke afgive 

udtalelser - og disse afgørelser bør være bindende for medlemsstaterne. 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Eurojust afgiver på anmodning af 

en kompetent myndighed en skriftlig 

udtalelse om gentagne afslag på eller 

vanskeligheder med at efterkomme 

anmodninger og afgørelser om retligt 

samarbejde, herunder afgørelser, der er 

baseret på instrumenter, der gennemfører 

princippet om gensidig anerkendelse, 

forudsat at det ikke har kunnet løses efter 

aftale mellem de kompetente nationale 

myndigheder eller ved de pågældende 

nationale medlemmers indgriben. 

Udtalelsen sendes straks til de berørte 

medlemsstater.  

5. Eurojust træffer på anmodning af 

en kompetent myndighed eller på eget 

initiativ en afgørelse om gentagne afslag 

på eller vanskeligheder med at efterkomme 

anmodninger og afgørelser om retligt 

samarbejde, herunder afgørelser, der er 

baseret på instrumenter, der gennemfører 

princippet om gensidig anerkendelse, 

forudsat at det ikke har kunnet løses efter 

aftale mellem de kompetente nationale 

myndigheder eller ved de pågældende 

nationale medlemmers indgriben.  

Afgørelsen sendes straks til de berørte 

medlemsstater. 

(Se ændringsforslag til artikel 4, stk. 4 og 5a.) 

Begrundelse 

Eftersom det af artikel 85, stk. 1, litra c) i TEUF klart fremgår, at Eurojust har beføjelser til 

at løse konflikter om retternes kompetence, bør Eurojust kunne træffe afgørelser - ikke afgive 

udtalelser - og disse afgørelser bør være bindende for medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Med forbehold af stk. 2 fokuserer 

kollegiet på operationelle spørgsmål og 

andre spørgsmål, der er direkte forbundet 

med operationelle anliggender. Det 

inddrages kun i administrative spørgsmål 

i det omfang, det er nødvendigt for at 

sikre, at dets operationelle opgaver 

udføres.  

 



 

AD\1136523DA.docx 19/33 PE607.846v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) direkte at kontakte og udveksle 

oplysninger med en hvilken som helst 

kompetent national myndighed i 

medlemsstaten 

b) direkte at kontakte og udveksle 

oplysninger med en hvilken som helst 

kompetent national myndighed i 

medlemsstaten eller et hvilket som helst 

kompetent EU-agentur eller -organ 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) iværksætter de nationale 

medlemmer efterforskningsforanstaltninger 

a) iværksætter eller anmoder de 

nationale medlemmer om og gennemfører 

efterforskningsforanstaltninger, jf. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/41/EU1a  

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/41/EU af 3. april 2014 om den 

europæiske efterforskningskendelse i 

straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1). 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kollegiet består af: 1. Kollegiet består af alle de nationale 

medlemmer. 

a)  alle de nationale medlemmer, når 

kollegiet udøver sine operationelle 

funktioner i henhold til artikel 4 

 

b)  alle de nationale medlemmer og to  
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repræsentanter for Kommissionen, når 

kollegiet udøver sine 

forvaltningsfunktioner, jf. artikel 14. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at mindske risikoen for en eventuel indblanding fra 

Kommissionens side. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kollegiet kan indkalde en hvilken 

som helst person, hvis synspunkt kan være 

af interesse, til at overvære dets møder som 

observatør. 

4. Med forbehold af bestemmelserne 

i artikel 39, stk. 1, litra c), kan kollegiet 

kan indkalde en hvilken som helst person, 

hvis synspunkt kan være af interesse, til at 

overvære dets møder som observatør. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at bevare den rolle, der spilles af Det Europæiske 

Retlige Netværks kontaktpunkterne, som der henvises til i artikel 39, stk. 1, litra c), i forslaget. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra k 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

k) vælge formanden og 

næstformændene i henhold til artikel 11 

udgår 

(Se ændringsforslag til artikel 11) 

Begrundelse 

For at bevare Eurojusts selvstændighed og uafhængighed kan ingen repræsentant for 

Kommissionen deltage i valget af formanden og næstformændene. 
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Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kollegiet vedtager senest 

[30. november hvert år] et 

programmeringsdokument, som indeholder 

den flerårige og årlige programmering på 

grundlag af et udkast fra den 

administrerende direktør, idet der tages 

hensyn til Kommissionens udtalelse. Det 

sender det til Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen. 

Programmeringsdokumentet bliver 

definitivt efter den endelige vedtagelse af 

det almindelige budget og tilpasses om 

nødvendigt hertil.  

1. Kollegiet vedtager senest 

[30. november hvert år] et 

programmeringsdokument, som indeholder 

den flerårige og årlige programmering på 

grundlag af et udkast fra den 

administrerende direktør, efter at have 

anmodet Kommissionen om en udtalelse. 

Det sender det til Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen. 

Programmeringsdokumentet bliver 

definitivt efter den endelige vedtagelse af 

det almindelige budget og tilpasses om 

nødvendigt hertil. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at mindske risikoen for en eventuel indblanding fra 

Kommissionens side. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det årlige arbejdsprogram skal 

indeholde detaljerede mål og forventede 

resultater, herunder resultatindikatorer. Det 

skal også indeholde en beskrivelse af de 

foranstaltninger, der skal finansieres, og 

oplysninger om de finansielle ressourcer og 

personaleressourcer, der afsættes til hver 

foranstaltning, i overensstemmelse med 

principperne om aktivitetsbaseret 

budgetlægning og -forvaltning. Det årlige 

arbejdsprogram skal være i 

overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte 

flerårige arbejdsprogram. Det skal heri 

klart fremgå, hvilke opgaver der er tilføjet, 

2. Det årlige arbejdsprogram skal 

indeholde detaljerede mål og forventede 

resultater, herunder resultatindikatorer. Det 

skal også indeholde en klar beskrivelse af 

de foranstaltninger, der skal finansieres, og 

oplysninger om de finansielle ressourcer og 

personaleressourcer, der afsættes til hver 

foranstaltning, i overensstemmelse med 

principperne om aktivitetsbaseret 

budgetlægning og -forvaltning. Det årlige 

arbejdsprogram skal være i 

overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte 

flerårige arbejdsprogram. Det skal heri 

klart fremgå, hvilke opgaver der er tilføjet, 
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ændret eller slettet i forhold til det 

foregående regnskabsår. 

ændret eller slettet i forhold til det 

foregående regnskabsår. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Den administrerende direktør kan 

kun afskediges, efter at kollegiet har truffet 

beslutning herom på forslag af 

Kommissionen. 

7. Den administrerende direktør kan 

kun afskediges, efter at kollegiet har truffet 

beslutning herom. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at mindske risikoen for en eventuel indblanding fra 

Kommissionens side. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Repræsentanterne for 

koordineringsvagten træder til uden 

ugrundet ophold i forbindelse med 

efterkommelsen af en anmodning i deres 

medlemsstat. 

3. Repræsentanterne for 

koordineringsvagten træder til effektivt og 

uden ugrundet ophold i forbindelse med 

efterkommelsen af en anmodning i deres 

medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Med henblik på anvendelse af stk. 

3 til 6 udveksler medlemsstaternes 

kompetente myndigheder de deri 

omhandlede oplysninger senest inden 14 

dage. 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eurojust giver de kompetente 

nationale myndigheder oplysninger om 

resultaterne af behandlingen af 

oplysninger, herunder om forbindelser til 

sager, som allerede er lagret i 

sagsforvaltningssystemet. Disse 

oplysninger kan omfatte 

personoplysninger. 

1. Eurojust giver uden ugrundet 

ophold de kompetente nationale 

myndigheder oplysninger om resultaterne 

af behandlingen af oplysninger, herunder 

om forbindelser til sager, som allerede er 

lagret i sagsforvaltningssystemet. Disse 

oplysninger kan omfatte 

personoplysninger. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Eurojust må kun behandle de 

personoplysninger, der er opregnet i 

punkt 2 i bilag 2, i relation til personer, 

som i henhold til de berørte medlemsstaters 

lovgivning betragtes som vidner eller 

forurettede inden for rammerne af en 

strafferetlig efterforskning eller 

retsforfølgning i forbindelse med en eller 

flere af de former for kriminalitet og de 

strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 

3, eller i relation til personer, der er under 

18 år. Behandling af sådanne 

personoplysninger må kun finde sted, hvis 

det er absolut nødvendigt af hensyn til 

udførelsen af Eurojusts udtrykkeligt 

beskrevne opgave, og hvis behandlingen af 

oplysningerne ligger inden for rammerne af 

agenturets kompetence og sker med 

Eurojusts operationelle opgaver for øje. 

2. Eurojust må kun behandle de 

personoplysninger, der er opregnet i 

punkt 2 i bilag 2, i relation til personer, 

som i henhold til de berørte medlemsstaters 

lovgivning betragtes som vidner eller 

forurettede inden for rammerne af en 

strafferetlig efterforskning eller 

retsforfølgning i forbindelse med en eller 

flere af de former for kriminalitet og de 

strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 

3, eller i relation til personer, der er under 

18 år. Behandling af sådanne 

personoplysninger må kun finde sted, hvis 

det er absolut nødvendigt af hensyn til 

udførelsen af Eurojusts udtrykkeligt 

beskrevne opgave, og hvis behandlingen af 

oplysningerne ligger inden for rammerne af 

agenturets kompetence og sker med 

Eurojusts operationelle opgaver for øje. 

Beskyttelsen af privatlivets fred samt de 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder skal respekteres fuldt 

ud. 
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Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Personoplysninger, som behandles 

af Eurojust, må ikke lagres længere end 

indtil den første af følgende datoer: 

1. Eurojust må ikke opbevare de 

personoplysninger, som det behandler, 

længere, end det er nødvendigt og står i 

rimeligt forhold til de formål, hvortil 

personoplysningerne behandles. 
Personoplysninger, som behandles af 

Eurojust, må ikke lagres længere end indtil 

den første af følgende datoer: 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når en klage indgivet af en 

registreret i henhold til artikel 32, stk. 2, i 

forordning (EF) nr. 45/2001 vedrører en 

afgørelse som omhandlet i artikel 32 og 33, 

hører Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse de nationale 

kontrolinstanser eller den kompetente 

retsinstans i den medlemsstat, der var 

kilden til oplysningerne, eller den direkte 

berørte medlemsstat. Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse træffer 

afgørelse, der også kan bestå i et afslag på 

at meddele oplysninger, i nært samarbejde 

med den nationale kontrolinstans eller den 

kompetente retsinstans. 

1. Alle registrerede har ret til at 

indgive klage til Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis 

de mener, at Eurojusts behandling af 

personoplysninger om dem selv er i strid 

med bestemmelserne i denne forordning. 
Når en klage indgivet af en registreret i 

henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning 

(EF) nr. 45/2001 vedrører en afgørelse som 

omhandlet i artikel 32 og 33, hører Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse de nationale 

kontrolinstanser eller den kompetente 

retsinstans i den medlemsstat, der var 

kilden til oplysningerne, eller den direkte 

berørte medlemsstat. Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse træffer 

afgørelse, der også kan bestå i et afslag på 

at meddele oplysninger, i nært samarbejde 

med den nationale kontrolinstans eller den 

kompetente retsinstans. 
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Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Eurojust kan til de formål, der er 

fastsat i stk. 1 og 2, indgå 

samarbejdsordninger med de i stk. 1 

nævnte enheder. Disse 

samarbejdsordninger må ikke give 

mulighed for udveksling af 

personoplysninger og er hverken 

bindende for Unionen eller dens 

medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) der kan antages at foreligge en 

tilladelse, idet medlemsstaten ikke 

udtrykkeligt har begrænset muligheden 

for videregivelse til andre, eller 

udgår 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Det Europæiske Retlige Netværks 

kontaktpunkter kan på grundlag af den 

konkrete sag indbydes til at deltage i møder 

i Eurojust.  

c) Det Europæiske Retlige Netværks 

kontaktpunkter kan på grundlag af den 

konkrete sag indbydes til at deltage i møder 

i Eurojust uden stemmeret. 

Begrundelse 

Formålet med dette ændringsforslag er at afklare, hvilken rolle Det Europæiske Retlige 

Netværks kontaktpunkter spiller. 

 



 

PE607.846v02-00 26/33 AD\1136523DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Eurojust og Europol kan indgå en 

samarbejdsordning, der på gensidig vis og 

inden for deres respektive mandater sikrer 

adgang til og mulighed for at søge i alle 

oplysninger, der er meddelt med henblik 

på udførelsen af Eurojusts opgaver, jf. 

artikel 2 og 4 i denne forordning. Dette 

berører ikke medlemsstaternes, EU-

organernes, tredjelandes og 

internationale organisationers ret til at 

angive begrænsninger for adgangen til og 

anvendelsen af sådanne oplysninger og 

skal være i overensstemmelse med de 

databeskyttelsesgarantier, der er fastsat i 

denne forordning.  

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Anmoder Den Europæiske 

Anklagemyndighed Eurojust om bistand, 

behandler Eurojust uden ugrundet ophold 

anmodningen, i givet fald som var den 

indgivet af en national myndighed, der har 

kompetence til at indgå et retligt 

samarbejde. 

2. Anmoder Den Europæiske 

Anklagemyndighed Eurojust om bistand, 

behandler Eurojust uden ugrundet ophold 

anmodningen, som var den indgivet af en 

national myndighed, der har kompetence til 

at indgå et retligt samarbejde. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Frontex bidrager til Eurojusts 
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arbejde ved at fremsende oplysninger 

behandlet i overensstemmelse med dets 

beføjelser og opgaver i henhold til 

forordning (EU) 2016/16241a.  

 _____________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 

14. september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/399 og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, 

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og 

Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 

251 af 16.9.2016, s. 1). 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 55 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 55a 

 Udtalelser til forslag til 

lovgivningsmæssige retsakter 

 Kommissionen og de berørte 

medlemsstater kan indhente udtalelse fra 

Eurojust til alle forslag til 

lovgivningsmæssige retsakter, der er 

omtalt i artikel 76 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i artikel 32, stk. 3, i Rådets afgørelse 

2002/187/RIA, som ændret i 2008, der på uforklarlig vis ikke indgår i det foreliggende forslag 

fra Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eurojust sender sin årsberetning til 

Europa-Parlamentet, som kan fremsætte 

bemærkninger og forelægge konklusioner. 

1. Eurojust sender sin årsberetning til 

Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter, som kan fremsætte 

bemærkninger og forelægge konklusioner. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kollegiets formand giver efter 

anmodning møde i Europa-Parlamentet 

for at drøfte spørgsmål vedrørende 

Eurojust, og navnlig for at fremlægge 

Eurojusts årsberetning, under iagttagelse 

af tavshedspligten. Drøftelserne må 

hverken direkte eller indirekte omhandle 

konkrete aktioner med forbindelse til 

specifikke operationelle sager. 

2. En nyudnævnt formand for 

kollegiet opfordres før sin tiltrædelse til at 

afgive erklæring i det eller de kompetente 

udvalg i Europa-Parlamentet og besvare 

spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. 

 Under sin mandatperiode giver kollegiets 

formand møde i Europa-Parlamentet efter 

anmodning fra dette for at drøfte 

spørgsmål vedrørende Eurojust, og 

navnlig for at fremlægge Eurojusts 

årsberetning, under iagttagelse af 

tavshedspligten. Drøftelserne må hverken 

direkte eller indirekte omhandle konkrete 

aktioner med forbindelse til specifikke 

operationelle sager. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ud over forpligtelserne til 

informering og høring i henhold til denne 

forordning skal Eurojust sende følgende til 

Europa-Parlamentet til orientering: 

3. Ud over forpligtelserne til 

informering og høring i henhold til denne 

forordning skal Eurojust sende følgende til 

Europa-Parlamentet og de nationale 
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parlamenter til orientering: 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Eurojust sender sin årsberetning 

til de nationale parlamenter. Eurojust 

sender også de dokumenter, der er nævnt 

i stk. 3, til de nationale parlamenter. 

udgår 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 59 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Alle oplysninger, som modtages af 

Eurojust, er omfattet af tavshedspligt, 

medmindre oplysningerne allerede er 

blevet offentliggjort, eller offentligheden 

har adgang til dem. 

4. Alle oplysninger, som modtages 

eller videregives af Eurojust, er omfattet af 

tavshedspligt, medmindre oplysningerne 

allerede er blevet offentliggjort, eller 

offentligheden har adgang til dem. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ophævelse  Ophævelser og ændringer 

(Se ændringsforslag til artikel 67, stk. 3a og 3b) 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 2 a (nyt) 
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Gældende tekst Ændringsforslag 

 2a. Artikel 10, stk. 3, i rammeafgørelse 

2009/948/RIA affattes således: 

3. Under de direkte høringer skal de 

kompetente myndigheder, der deltager i 

disse høringer, når det med rimelighed er 

muligt, svare på anmodninger om 

oplysninger fra andre kompetente 

myndigheder, der deltager i disse høringer. 

Når en kompetent myndighed af en anden 

kompetent myndighed anmodes om at give 

specifikke oplysninger, der kunne skade 

væsentlige nationale sikkerhedsinteresser 

eller bringe enkeltpersoners sikkerhed i 

fare, er den dog ikke forpligtet til at give 

disse oplysninger. 

"3. Under de direkte høringer skal de 

pågældende kompetente myndigheder 

svare på anmodninger om oplysninger fra 

andre kompetente myndigheder, der også 

deltager i disse høringer" 

(Se ændringsforslag til artikel 67) 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag til Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009, om 

forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager, supplerer 

ændringsforslagene til artikel 21 og 23 i det foreliggende forslag og har til formål at fjerne de 

undtagelser, der eventuelt kan være til skade for udvekslingen af nyttige oplysninger. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 2 b (nyt) 

 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 2b. Artikel 12, stk. 2, i rammeafgørelse 

2009/948/RIA affattes således: 

2. Hvis det ikke har været muligt at nå 

til enighed i henhold til artikel 10, 

henvises sagen, når det er 

hensigtsmæssigt, til Eurojust af en 

kompetent myndighed i de berørte 

medlemsstater, hvis Eurojust er kompetent 

til at handle i henhold til artikel 4, stk. 1, i 

Eurojustafgørelsen.  

2. Hvis det ikke har været muligt at nå 

frem til en aftale i henhold til artikel 10, 

forelægges sagen forEurojust af de berørte 

medlemsstater via de respektive nationale 

medlemmer, hvis Eurojust er kompetent i 

henhold til artikel 3 i Eurojust-

forordningen." 
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(Se ændringsforslag til artikel 67) 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag til Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009, om 

forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager, supplerer 

ændringsforslagene til artikel 4, stk. 4 og 5, i det foreliggende forslag og har til formål 

automatisk at indbringe konflikter om udøvelse af jurisdiktion for Eurojust i 

overensstemmelse med artikel 85, stk. 1, litra c), i TEUF, og at bringe bestemmelserne i bedre 

overensstemmelse med de nationale medlemmers rolle. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Bilag 1 – afsnit 1 – led 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– organiseret røveri – organiseret tyveri eller røveri 
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