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LYHYET PERUSTELUT 
 

Euroopan yhdentyminen politiikan ja talouden aloilla edellyttää täydellistä yhdentymistä 

oikeuslaitoksen ja yleensä oikeuden alalla. 

Poliittiset elimet eivät saisi puuttua oikeusviranomaisten toimintaan, minkä vuoksi 

valmistelija katsoo, että komissio ei saisi osallistua Eurojustin päätöksentekoon. 

Rikollisuus, erityisesti talousrikollisuus, jarruttaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä, sillä se 

rikkoo terveen sosiaalisen kanssakäymisen sääntöjä ja vääristää markkinasääntöjä. Sitä on 

torjuttava tehokkaasti asiaankuuluvan lainsäädännön sekä nopeasti ja puolueettomasti 

toimivien tuomioistuinten avulla. 

Komission ehdotuksen yleisen lähestymistavan mukaan Euroopan syyttäjänvirasto ei ole 

Eurojustin jäsen ja voi osallistua sen kokouksiin ainoastaan tarkkailijana (”ilman 

äänioikeutta” 12 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan 7 kohdan mukaisesti). 

SEUT-sopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan syyttäjänvirasto on kuitenkin 

perustettava ”Eurojustin pohjalta”. Euroopan syyttäjänviraston olisi tosiasiallisesti oltava 

Eurojustin jäsen, jotta niiden välinen yhteys säilyisi ja rajatylittävää rikollisuutta voitaisiin 

torjua tehokkaasti. 

Ehdotetun asetuksen 41 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että ”Eurojust käsittelee Euroopan 

syyttäjänviraston avunpyynnöt ilman aiheetonta viivytystä ja kohtelee tällaisia pyyntöjä 

tapauksen mukaan samoin kuin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oikeudellista 

yhteistyötä koskevissa asioissa esittämiä pyyntöjä”. Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston 

yhteistyön olisi joka tapauksessa oltava tiiviimpää. 

Ehdotuksen liitteessä I luetellaan Eurojustin toimivaltaan kuuluvat vakavan rikollisuuden 

muodot. ”Unionin taloudellisia etuja vahingoittavat rikokset” kuuluvat niihin. 

Ehdotetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että Eurojustin toimivalta ei kata 

rikoksia, ”jotka kuuluvat Euroopan syyttäjänviraston toimivaltaan”. 

SEUT-sopimuksen 86 artiklan mukaan ne ovat ”unionin taloudellisia etuja vahingoittavia 

rikoksia”, mikä lisää näiden elinten välisen mahdollisen toimivaltaa koskevan ristiriidan 

todennäköisyyttä. 

Komissio katsoo, että tapauksissa, jotka vaikuttavat unionin taloudellisiin etuihin ja myös 

jäsenvaltioiden etuihin, Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevan ehdotuksen 

(COM(2013)0534) 13 artiklan mukaan on mahdollista palauttaa tällaisiin rikoksiin liittyvä 

toimivalta kansallisille viranomaisille. 

Näissä tapauksissa Eurojustilla voisi olla koordinoiva rooli, koska sillä on unionin 

taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia koskeva toimivalta. 

Tätä komission selitystä ei voida kuitenkaan hyväksyä, koska 

a) Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta keskustellaan edelleen, eikä ole varmaa, että 

tämä 13 artiklan mukainen ratkaisu päätyy lopulliseen tekstiin; 

b) Euroopan syyttäjänvirasto toimisi joka tapauksessa ainoastaan muutamissa jäsenvaltioissa 

(tehostettu yhteistyö); 

c) tämä menettely voi olla liian hidas ollakseen tehokas. 
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Vaikka ehdotuksessa vahvistetaan Eurojustin ”täysi itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus” 

(katso johdanto-osan 30 kappale), komissio haluaisi tehdä Eurojustista eurooppalaisen 

viraston, johon sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuonna 2012 

sopimaa yhteistä lähestymistapaa. 

Tähän näkemykseen kuuluu esimerkiksi kahden komission edustajan osallistuminen 

Eurojustin ”hallinnointitehtäviin” (katso 10 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 16 artiklan 

4 kohta). 

Komissio katsoo kuitenkin, että näihin tehtäviin kuuluu myös Eurojustin puheenjohtajien ja 

varapuheenjohtajien valinta (14 artiklan 1 kohdan k alakohta), vaikka tässä ei selvästikään ole 

kyse vain hallinnollisesta tehtävästä. 

Ehdotuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaan hallintojohtajan nimittää edelleen Eurojustin 

kollegio komission laatimassa luettelossa olevien ehdokkaiden joukosta, mikä rajoittaa 

kollegion valintamahdollisuuksia. 

Ehdotuksessa ei mainita toimivaltaa koskevien ristiriitojen ratkaisua, joka on SEUT-

sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan Eurojustin tärkeimpiä tehtäviä. 

Ehdotuksessa ei viitata lainkaan neuvoston puitepäätökseen 2009/948/YOS, jolla pyritään 

tehostamaan oikeudellista yhteistyötä sen välttämiseksi, että kahdessa tai useammassa EU:n 

jäsenvaltiossa on vireillä samanaikaisesti rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä samaa 

henkilöä vastaan samojen tosiseikkojen perusteella. 

Tässä päätöksessä vahvistetaan, että EU:n jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään tietoja ja 

käydä suoria neuvotteluja rikosoikeudellisista menettelyistä. Jos sopimukseen ei päästä, asia 

siirretään tarvittaessa Eurojustille edellyttäen, että asia kuuluu sen toimivaltaan. 

Ehdotuksella ei muuteta eikä kumota kyseistä puitepäätöstä, eikä komission ehdotuksessa 

myöskään mainita Eurojustin päätöksiä koskevista oikeussuojakeinoista silloin kun on kyse 

lainkäyttövaltaan liittyvistä ristiriidoista. 

TARKISTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Koska Euroopan syyttäjänvirasto 

on perustettava Eurojustin pohjalta, tähän 

asetukseen sisältyy säännöksiä, joilla 

säännellään Eurojustin ja Euroopan 

syyttäjänviraston suhteita. 

(4) Koska Euroopan syyttäjänvirasto 

perustetaan tiiviimmän yhteistyön kautta, 

asetus tiiviimmän yhteistyön 

toteuttamisesta Euroopan 

syyttäjänviraston perustamisessa on 

kaikilta osin velvoittava ja sitä sovelletaan 

sellaisenaan ainoastaan jäsenvaltioissa, 

jotka osallistuvat tiiviimpään 
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yhteistyöhön. Sen vuoksi niiden 

jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät osallistu 

Euroopan syyttäjänvirastoon, Eurojust on 

edelleen täysin toimivaltainen tämän 

asetuksen liitteessä I lueteltujen 

rikollisuuden muotojen osalta. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Lisäksi olisi otettava huomioon 

arviointi neuvoston päätöksestä 

2002/187/YOS ja Eurojustin toteuttamista 

toimista (30 päivänä kesäkuuta 2015 

päivätty loppuraportti). 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Eurojustin tehtävää, joka on 

oikeusviranomaisten välisen yhteistyön 

helpottaminen, toteutetaan muiden 

oikeudellisten välineiden, kuten 

neuvoston puitepäätöksen 

2009/948/YOS1 a, yhteydessä, minkä 

vuoksi on aiheellista sovittaa sen 

säännökset yhteen tämän asetuksen 

kanssa. 

 ____________________ 

 1 a Neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS, 

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, 

rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien 

toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 

ratkaisemisesta 

 



 

PE607.846v02-00 6/33 AD\1136523FI.docx 

FI 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

(8) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

täysin perusoikeuksia ja -vapauksia ja 

turvataan täysin erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut 

periaatteet. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Kahteen tai useampaan 

jäsenvaltioon vaikuttavat vakavan 

rikollisuuden muodot, jotka kuuluvat 

Eurojustin toimivaltaan, olisi vahvistettava. 

Lisäksi olisi määriteltävä tapaukset, jotka 

eivät vaikuta kahteen tai useampaan 

jäsenvaltioon, mutta jotka edellyttävät 

yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. 

Näihin tapauksiin olisi sisällytettävä 

tutkinta- ja syytetoimet, jotka vaikuttavat 

ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja 

kolmanteen valtioon, sekä tapaukset, jotka 

vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon 

ja unioniin. 

(9) Kahteen tai useampaan 

jäsenvaltioon vaikuttavat vakavan 

rikollisuuden muodot, jotka kuuluvat 

Eurojustin toimivaltaan, olisi vahvistettava 

selkeästi. Lisäksi olisi määriteltävä 

tapaukset, jotka eivät vaikuta kahteen tai 

useampaan jäsenvaltioon, mutta jotka 

edellyttävät yhteisin perustein toteutettavia 

syytetoimia. Näihin tapauksiin olisi 

sisällytettävä tutkinta- ja syytetoimet, jotka 

vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon 

ja kolmanteen valtioon, sekä tapaukset, 

jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen 

jäsenvaltioon ja unioniin. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Hoitaessaan konkreettisiin 

rikostapauksiin liittyviä operatiivisia 

tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan Eurojustin olisi toimittava 

(10) Hoitaessaan konkreettisiin 

rikostapauksiin liittyviä operatiivisia 

tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan Eurojustin olisi toimittava 
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joko yhden tai useamman kansallisen 

jäsenensä kautta tai kollegiona. 

joko yhden tai useamman kansallisen 

jäsenensä kautta tai kollegiona. Eurojustin 

olisi jäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen tai komission pyynnöstä 

voitava myös avustaa tutkintatoimissa, 

jotka koskevat ainoastaan yhtä 

jäsenvaltiota mutta joilla on seurauksia 

koko unionissa. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta voidaan varmistaa, että 

Eurojust voi tukea ja koordinoida 

rajatylittäviä tutkimuksia asianmukaisesti, 

on tarpeen, että kaikilla kansallisilla 

jäsenillä on samat operatiiviset valtuudet, 

jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä 

keskenään ja kansallisten viranomaisten 

kanssa aiempaa tuloksellisemmin. 

Kansallisille jäsenille olisi myönnettävä 

valtuudet, jotka mahdollistavat Eurojustin 

tehtävien asianmukaisen hoitamisen. 

Näihin valtuuksiin pitäisi sisältyä 

olennaisen tiedon saanti kansallisista 

julkisista rekistereistä, keskinäistä apua ja 

vastavuoroista tunnustamista koskevien 

pyyntöjen esittäminen ja täytäntöönpano, 

suorat yhteydet toimivaltaisiin 

viranomaisiin ja tietojenvaihto näiden 

kanssa, osallistuminen yhteisten 

tutkintaryhmien toimintaan ja kansallisen 

viranomaisen suostumuksella tai 

kiireellisissä tapauksissa tutkintatoimien tai 

valvottujen läpilaskujen määrääminen. 

(11) Jotta voidaan varmistaa, että 

Eurojust voi tukea ja koordinoida 

rajatylittäviä tutkimuksia asianmukaisesti, 

on tarpeen, että kaikilla kansallisilla 

jäsenillä on samat operatiiviset valtuudet, 

jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä 

keskenään ja kansallisten viranomaisten 

kanssa aiempaa johdonmukaisemmin ja 

tuloksellisemmin. Kansallisille jäsenille 

olisi myönnettävä valtuudet, jotka 

mahdollistavat Eurojustin tehtävien 

asianmukaisen hoitamisen. Näihin 

valtuuksiin pitäisi sisältyä olennaisen 

tiedon saanti kansallisista julkisista 

rekistereistä, keskinäistä apua ja 

vastavuoroista tunnustamista koskevien 

pyyntöjen esittäminen ja täytäntöönpano, 

suorat yhteydet toimivaltaisiin 

viranomaisiin ja tietojenvaihto näiden 

kanssa, osallistuminen yhteisten 

tutkintaryhmien toimintaan ja kansallisen 

viranomaisen suostumuksella tai 

kiireellisissä tapauksissa tutkintatoimien tai 

valvottujen läpilaskujen määrääminen. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(12) Eurojustille on tarpeen luoda 

hallinto- ja johtamisrakenne, joka 

mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa 

tuloksellisemmin ja on EU:n virastoihin 

sovellettavien periaatteiden mukainen, 

säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet 

ja suojellen sen riippumattomuutta 

operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä 

syystä olisi selvennettävä kansallisten 

jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan 

tehtäviä sekä perustettava johtokunta. 

(12) Eurojustille on tarpeen luoda 

hallinto- ja johtamisrakenne, joka 

mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa 

tuloksellisemmin ja on täysin EU:n 

virastoihin sovellettavien periaatteiden 

sekä perusoikeuksien ja -vapauksien 
mukainen, säilyttäen samalla Eurojustin 

erityispiirteet ja suojellen sen 

riippumattomuutta operatiivisten tehtävien 

hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä 

kansallisten jäsenten, kollegion ja 

hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava 

johtokunta. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Eurojustiin on tarpeen perustaa 

päivystävä koordinaatio, jotta Eurojust voi 

toimia ympärivuorokautisesti ja ryhtyä 

toimiin kiireellisissä tapauksissa. Kunkin 

jäsenvaltion vastuulla olisi oltava 

varmistaa, että sen edustajat päivystävässä 

koordinaatiossa kykenevät toimimaan joka 

päivä ympärivuorokautisesti. 

(17) Eurojustiin on tarpeen perustaa 

päivystävä koordinaatio, jotta Eurojust voi 

toimia tehokkaasti ja 

ympärivuorokautisesti ja ryhtyä toimiin 

kiireellisissä tapauksissa. Kunkin 

jäsenvaltion olisi varmistettava, että sen 

edustajat päivystävässä koordinaatiossa 

kykenevät toimimaan joka päivä 

ympärivuorokautisesti. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Kun Eurojust siirtää henkilötietoja 

kolmannen maan viranomaiselle, 

kansainväliselle järjestölle tai Interpolille 

SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti 

tehdyn kansainvälisen sopimuksen nojalla, 

on yksityisyyden, perusoikeuksien ja 

(21) Kun Eurojust siirtää henkilötietoja 

kolmannen maan viranomaiselle, 

kansainväliselle järjestölle tai Interpolille 

SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti 

tehdyn kansainvälisen sopimuksen nojalla, 

on yksityisyyden sekä perusoikeuksien ja -
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yksilön oikeuksien suojaamiseksi 

esitetyillä riittävillä takeilla varmistettava, 

että tämän asetuksen tietosuojasäännöksiä 

noudatetaan. 

vapauksien suojaamiseksi esitetyillä 

riittävillä takeilla varmistettava, että tämän 

asetuksen tietosuojasäännöksiä 

noudatetaan täysin. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Eurojustille olisi annettava 

mahdollisuus tavoitteidensa 

saavuttamiseksi pidentää henkilötietojen 

säilyttämisen määräaikoja, kunhan 

henkilötietojen käsittelyyn kaikessa 

Eurojustin toiminnassa sovellettavaa 

käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta 

noudatetaan. Tällaisia päätöksiä tehtäessä 

olisi harkittava tarkkaan kaikkia kyseeseen 

tulevia etuja, rekisteröityjen edut mukaan 

lukien. Jos syytteen nostamiselle on 

asetettu määräaika kaikissa asianomaisissa 

jäsenvaltioissa, henkilötietojen käsittelyn 

määräaikojen pidentämisestä olisi 

päätettävä ainoastaan, jos avun antamiseen 

tämän asetuksen nojalla on erityinen tarve. 

(23) Eurojustille olisi annettava 

mahdollisuus tavoitteidensa 

saavuttamiseksi pidentää henkilötietojen 

säilyttämisen määräaikoja, kunhan 

henkilötietojen käsittelyyn kaikessa 

Eurojustin toiminnassa sovellettavaa 

käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta 

noudatetaan. Tällaisia päätöksiä tehtäessä 

olisi harkittava tarkkaan ja objektiivisesti 

asianomaisia tapauksia, kaikkia kyseeseen 

tulevia etuja ja yhtä lailla rekisteröityjen 

etuja. Jos syytteen nostamiselle on asetettu 

määräaika kaikissa asianomaisissa 

jäsenvaltioissa, henkilötietojen käsittelyn 

määräaikojen pidentämisestä olisi tehtävä 

muodollinen ja perusteltu päätös, ja siitä 

olisi päätettävä ainoastaan, jos avun 

antamiseen tämän asetuksen nojalla on 

erityinen ja selkeästi perusteltavissa oleva 

tarve. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Eurojustin olisi ylläpidettävä 

yhteistyösuhteita unionin muihin elimiin 

ja virastoihin, Euroopan 

syyttäjänvirastoon, kolmansien maiden 

toimivaltaisiin viranomaisiin ja 

(25) Eurojustin olisi tehtävä yhteistyötä 

unionin muiden elinten ja virastojen, 

Euroopan syyttäjänviraston, kolmansien 

maiden toimivaltaisten viranomaisten ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa siinä 
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kansainvälisiin järjestöihin siinä määrin, 

kuin sen tehtävien hoitaminen sitä 

edellyttää. 

määrin kuin sen tehtävien hoitaminen sitä 

edellyttää. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Euroopan syyttäjällä olisi oltava 

oikeus osallistua kokouksiin edellyttäen, 

että niissä käsitellään asioita, joilla 

syyttäjä katsoo olevan merkitystä 

Euroopan syyttäjänviraston toiminnan 

kannalta. 

Perustelu 

Tarvitaan johdanto-osan kappale, jossa otetaan nimenomaisesti huomioon ehdotuksen 

12 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 7 kohta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Jotta voidaan tehostaa Eurojustin ja 

Europolin operatiivista yhteistyötä ja 

erityisesti havaita yhteyksiä 

jommankumman viraston hallussa jo 

olevien tietojen välillä, Eurojustin olisi 

voitava antaa Europolille pääsy Eurojustin 

hallussa oleviin tietoihin ja mahdollisuus 

tehdä niihin hakuja. 

(26) Jotta voidaan tehostaa Eurojustin ja 

Europolin operatiivista yhteistyötä ja 

erityisesti havaita yhteyksiä 

jommankumman viraston hallussa jo 

olevien tietojen välillä, Eurojustin olisi 

voitava antaa Europolille pääsy Eurojustin 

hallussa oleviin tietoihin osuma / ei 

osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta. 

Eurojustin ja Europolin olisi voitava tehdä 

käytännön järjestelyjä, joilla varmistetaan 

vastavuoroisella tavalla kummankin 

toimivaltuuksien puitteissa pääsy ja 

hakumahdollisuus kaikkiin tietoihin, 

jotka on toimitettu ristiintarkistamista 

varten tämän asetuksen erityisten 

suojalausekkeiden ja tietosuojatakuiden 
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mukaisesti. Pääsy Eurojustin 

käytettävissä oleviin tietoihin olisi 

rajoitettava teknisin keinoin tietoihin, 

jotka kuuluvat näiden unionin elinten 

toimivaltuuksien piiriin. 

Perustelu 

Tämän asetuksen johdanto-osan 26 kappale olisi mukautettava asetuksen (EU) 2016/794 

johdanto-osan 28 kappaleeseen. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Eurojustin olisi voitava vaihtaa 

henkilötietoja muiden unionin elinten 

kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen 

tehtävien suorittamiseksi. 

(27) Eurojustin olisi voitava vaihtaa 

henkilötietoja muiden unionin elinten 

kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen 

tehtävien suorittamiseksi yksityisyyden 

suojaa sekä perusoikeuksia ja -vapauksia 

täysin kunnioittaen. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Eurojustin läpinäkyvyyden ja 

demokraattisen valvonnan lisäämiseksi on 

tarpeen säätää mekanismeista, jotka 

koskevat Euroopan parlamentin ja 

kansallisten parlamenttien osallistumista 
Eurojustin toiminnan arviointiin. Tämä ei 

saisi estää riippumattomuusperiaatteen 

noudattamista erityisiin operatiivisiin 

tapauksiin liittyvissä toimissa eikä 

pidättymistä ja luottamuksellisuutta 

koskevien velvollisuuksien noudattamista.  

(31) Eurojustin läpinäkyvyyden ja 

demokraattisen valvonnan lisäämiseksi on 

tarpeen säätää mekanismeista, jotka 

koskevat Euroopan parlamentin 

osallistumista Eurojustin toiminnan 

arviointiin, erityisesti kun on kyse 
Eurojustin vuosikertomuksen 

toimittamisesta. Olisi luotava 

samankaltaisia järjestelyjä kansallisia 

parlamentteja varten. Nämä mekanismit 

eivät kuitenkaan saisi estää 

riippumattomuusperiaatteen noudattamista 

erityisiin operatiivisiin tapauksiin 

liittyvissä toimissa eikä pidättymistä ja 
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luottamuksellisuutta koskevien 

velvollisuuksien noudattamista. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Eurojustin tehtävänä on 

jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin 

toteuttamien operaatioiden sekä niiden 

toimittamien tietojen perusteella tukea ja 

vahvistaa kansallisten tutkinta- ja 

syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia 

ja yhteistyötä sellaiseen vakavaan 

rikollisuuteen liittyen, joka koskee kahta 

tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää 

yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. 

1. Eurojustin tehtävänä on 

jäsenvaltioiden viranomaisten, Euroopan 

syyttäjänviraston ja Europolin toteuttamien 

operaatioiden sekä niiden toimittamien 

tietojen perusteella tukea ja vahvistaa 

kansallisten tutkinta- ja 

syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia 

ja yhteistyötä sellaiseen vakavaan 

rikollisuuteen liittyen, jota Eurojust on 

toimivaltainen käsittelemään 3 artiklan 

1 kohdan mukaisesti ja joka koskee kahta 

tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää 

yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. 

(Katso 2 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus.) 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Eurojust hoitaa tehtäviään 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan. 

3. Eurojust hoitaa tehtäviään 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten tai Euroopan 

syyttäjänviraston pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan.  

(Katso 2 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.) 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Eurojustin toimivalta kattaa 

liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. 

Sen toimivalta ei kuitenkaan kata 

rikoksia, jotka kuuluvat Euroopan 

syyttäjänviraston toimivaltaan. 

1.  Siihen päivään saakka, jona 

Euroopan syyttäjänvirasto alkaa hoitaa 

sille [tiiviimmän yhteistyön 

toteuttamisesta Euroopan 

syyttäjänviraston perustamisessa 

annetun] asetuksen [75] artiklan 

mukaisesti annettuja tutkinta- ja 

syyttämistehtäviä, Eurojustin toimivalta 

kattaa liitteessä 1 luetellut rikollisuuden 

muodot. Siitä päivästä lähtien, jona 

Euroopan syyttäjänvirasto alkaa hoitaa 

tehtäviään, jotka liittyvät niihin 

rikollisuuden muotoihin, joiden osalta 

virasto käyttää toimivaltaansa, Eurojust 

käyttää toimivaltaansa ainoastaan 

toimeksiantonsa mukaisesti välttäen 

päällekkäisyyttä Euroopan 

syyttäjänviraston toimien kanssa. 

 Eurojust käyttää kuitenkin toimivaltaansa 

tapauksissa, jotka koskevat jäsenvaltioita, 

jotka eivät osallistu tiiviimmän yhteistyön 

toteuttamiseen Euroopan 

syyttäjänviraston perustamisessa, ja 

kyseisten jäsenvaltioiden pyynnöstä tai 

Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä. 

Tämän kohdan mukaisen toimivallan 

käytön käytännön yksityiskohtia 

säännellään 38 artiklan 2 a kohdassa 

tarkoitetulla käytännön järjestelyllä.  

 Tämän asetuksen liitteessä 1 olevaa 

viittausta ”unionin taloudellisia etuja 

vahingoittaviin rikoksiin” on tulkittava 

tämän kohdan mukaisesti. 

(Katso 3 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus.) 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 
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3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Eurojust on edelleen 

toimivaltainen seuraavien osalta: 

 a) direktiivissä [(EU) 2017/... unionin 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten torjunnasta rikosoikeudellisin 

keinoin, jäljempänä ’PIF-direktiivi’] 

tarkoitetut rikokset, siltä osin kuin 

Euroopan syyttäjänvirasto ei ole 

toimivaltainen tai ei käytä toimivaltaansa; 

 b) tapauksissa, jotka koskevat PIF-

direktiivissä tarkoitettuja rikoksia, 

pyynnöt jäsenvaltioilta, jotka eivät 

osallistu Euroopan syyttäjänvirastoon; 

 c) tapauksissa, jotka koskevat sekä 

osallistuvia jäsenvaltioita että 

jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu 

Euroopan syyttäjänvirastoon, pyynnöt 

jäsenvaltioilta, jotka eivät osallistu 

Euroopan syyttäjänvirastoon, ja pyynnöt 

itse Euroopan syyttäjänvirastolta. 

Perustelu 

Koska Eurojust on edelleen toimivaltainen taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvien 

rikosten osalta, mikä on seurausta tiiviimmästä yhteistyöstä EPPOn perustamisessa ja 

kyseisen asetusluonnoksen tekstistä, on välttämätöntä todeta selvästi Eurojustille kuuluvan 

toimivallan luonne. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eurojustin toimivalta käsittää 

liitännäisrikokset. Liitännäisrikoksiksi 

katsotaan seuraavat rikokset: 

2. Eurojustin toimivalta käsittää 

liitteessä 1 tarkoitettuihin rikoksiin 

liittyvät rikokset. Liitännäisrikoksiksi 

katsotaan seuraavat rikokset: 
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Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Eurojust voi joko jonkin 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

tai komission pyynnöstä avustaa tutkinta- 

ja syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä 

jäsenvaltiota ja unionia. 

4. Eurojust voi joko jonkin 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, 

Euroopan syyttäjänviraston tai komission 

pyynnöstä avustaa tutkinta- ja 

syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä 

jäsenvaltiota ja unionia. 

(Katso 3 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.) 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tiedottaa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille Eurojustin 

tiedossa olevista tutkinta- ja syytetoimista, 

joilla on vaikutusta unionin tasolla tai jotka 

saattavat koskea muitakin kuin asiaan 

suoranaisesti liittyviä jäsenvaltioita; 

a) tiedottaa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan 

syyttäjävirastolle Eurojustin tiedossa 

olevista tutkinta- ja syytetoimista, joilla on 

vaikutusta unionin tasolla tai jotka 

saattavat koskea muitakin kuin asiaan 

suoranaisesti liittyviä jäsenvaltioita;  

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) avustaa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisia viranomaisia tutkinnan ja 

syytetoimien parhaan mahdollisen 

koordinoinnin varmistamiseksi; 

b) varmistaa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten 

toteuttamien tutkinta- ja syytetoimien 

parhaan mahdollisen koordinoinnin; 
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Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) antaa tukea parantaakseen 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä, 

erityisesti Europolin suorittamien 

analyysien pohjalta; 

c) parantaa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välistä 

yhteistyötä, erityisesti Europolin 

suorittamien analyysien pohjalta; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) avustaa Euroopan 

syyttäjänvirastoa 41 artiklan mukaisesti; 

Perustelu 

Jos Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan ”Eurojustin pohjalta” (katso SEUT-sopimuksen 

86 artikla), yksi Eurojustin tärkeimmistä tehtävistä on antaa sille apua. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e b) tekee yhteistyötä unionin 

virastojen ja elinten kanssa, jotka on 

perustettu vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueella, josta määrätään 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen V osastossa, ja kuulee niitä 

tarvittaessa; 
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Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e c) tukee Europolin ja muiden 

unionin elinten kehittämiä erikoistuneita 

unionin keskuksia ja tapauksen mukaan 

osallistuu niihin. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota ei 

2 kohdan b alakohdan nojalla tehdyn 

pyynnön saatuaan pysty sopimaan, minkä 

niistä pitäisi aloittaa tutkinta- tai 

syytetoimet, Eurojust antaa tapauksesta 

kirjallisen lausunnon. Lausunto on 

toimitettava viipymättä asianomaisille 

jäsenvaltioille. 

4. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota ei 

2 kohdan b alakohdan nojalla tehdyn 

pyynnön saatuaan pysty sopimaan, minkä 

niistä pitäisi aloittaa tutkinta- tai 

syytetoimet, Eurojust tekee tapauksesta 

päätöksen. Päätös on toimitettava 

viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille. 

(Katso 4 artiklan 5 ja 5 a kohtaa koskeva tarkistus.) 

Perustelu 

Koska SEUT-sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetaan selkeästi 

Eurojustin toimivalta ratkaista toimivaltaa koskevat ristiriidat, Eurojustin on voitava 

lausuntojen antamisen sijaan tehdä päätöksiä, jotka sitovat jäsenvaltioita. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Eurojust antaa toimivaltaisen 

viranomaisen pyynnöstä kirjallisen 

5. Eurojust tekee toimivaltaisen 

viranomaisen pyynnöstä tai omasta 
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lausunnon oikeudellista yhteistyötä 

koskevien pyyntöjen ja päätösten 

täytäntöönpanoon liittyvistä toistuvista 

hylkäämisistä tai vaikeuksista, myös 

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 

soveltamiseen tarkoitettujen välineiden 

osalta, edellyttäen, että asiaa ei ole voitu 

ratkaista toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisen keskinäisellä sopimuksella 

tai asianomaisten kansallisten jäsenten 

toimilla. Lausunto on toimitettava 

viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.  

aloitteestaan päätöksen oikeudellista 

yhteistyötä koskevien pyyntöjen ja 

päätösten täytäntöönpanoon liittyvistä 

toistuvista hylkäämisistä tai vaikeuksista, 

myös vastavuoroisen tunnustamisen 

periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen 

välineiden osalta, edellyttäen, että asiaa ei 

ole voitu ratkaista toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisen keskinäisellä 

sopimuksella tai asianomaisten kansallisten 

jäsenten toimilla. Päätös on toimitettava 

viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille. 

(Katso 4 artiklan 4 ja 5 a kohtaa koskeva tarkistus.) 

Perustelu 

Koska SEUT-sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetaan selkeästi 

Eurojustin toimivalta ratkaista toimivaltaa koskevat ristiriidat, Eurojustin on voitava 

lausuntojen antamisen sijaan tehdä päätöksiä, jotka sitovat jäsenvaltioita. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kollegio keskittyy toimissaan 

operatiivisiin kysymyksiin ja muihin 

kysymyksiin, jotka liittyvät suoraan 

operatiivisiin asioihin, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 

soveltamista. Se osallistuu hallinnollisiin 

asioihin ainoastaan siltä osin kuin on 

tarpeen sen operatiivisten tehtävien 

hoitamiseksi.  

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) olla suoraan yhteydessä 

jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin 

b) olla suoraan yhteydessä 

jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin 
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ja vaihtaa näiden kanssa tietoja; tai unionin virastoon tai toimivaltaiseen 

elimeen ja vaihtaa näiden kanssa tietoja; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määräävät tutkintatoimia; a) määräävät tai pyytävät ja panevat 

täytäntöön tutkintatoimenpiteitä, joista 

säädetään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2014/41/EU1 a; 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä 

huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta 

eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 

(EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1). 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kollegio käsittää 1. Kollegio käsittää kaikki kansalliset 

jäsenet. 

a)  kaikki kansalliset jäsenet kollegion 

hoitaessa 4 artiklan mukaisia operatiivisia 

tehtäviään; 

 

b)  kaikki kansalliset jäsenet ja kaksi 

komission edustajaa kollegion hoitaessa 

14 artiklan mukaisia 

hallinnointitehtäviään. 

 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään vähentämään riskiä mahdollisesta komission puuttumisesta asiaan. 
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Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kollegio voi kutsua kokouksiinsa 

tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden 

lausunnoilla voi olla merkitystä. 

4. Kollegio voi kutsua kokouksiinsa 

tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden 

lausunnoilla voi olla merkitystä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 39 artiklan 

1 kohdan c alakohdan soveltamista. 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään säilyttämään ehdotuksen 39 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettu Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden rooli. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – k alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

k) valitsee puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajat 11 artiklan 

mukaisesti; 

Poistetaan. 

(Katso 11 artiklaa koskeva tarkistus.) 

Perustelu 

Eurojustin itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilyttämiseksi kukaan komission edustaja ei 

voi osallistua puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintaan. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kollegio hyväksyy vuotuisen ja 

monivuotisen ohjelmasuunnittelun 

1. Kollegio hyväksyy vuotuisen ja 

monivuotisen ohjelmasuunnittelun 
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käsittävän ohjelma-asiakirjan vuosittain 

viimeistään [30 päivänä marraskuuta] 

hallintojohtajan esittämän luonnoksen 

perusteella ottaen huomioon komission 

lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle. Ohjelma-asiakirjasta tulee 

lopullinen, kun yleinen talousarvio on 

vahvistettu lopullisesti, ja sitä on 

tarvittaessa mukautettava talousarviota 

vastaavasti.  

käsittävän ohjelma-asiakirjan vuosittain 

viimeistään [30 päivänä marraskuuta] 

hallintojohtajan esittämän luonnoksen 

perusteella pyydettyään komissiolta 

lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle. Ohjelma-asiakirjasta tulee 

lopullinen, kun yleinen talousarvio on 

vahvistettu lopullisesti, ja sitä on 

tarvittaessa mukautettava talousarviota 

vastaavasti. 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään vähentämään riskiä mahdollisesta komission puuttumisesta asiaan. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Vuotuisessa työohjelmassa on 

esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja 

odotetut tulokset, suoritusindikaattorit 

mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä 

kuvaus rahoitettavista toimista ja 

mainittava kuhunkin toimeen osoitetut 

taloudelliset ja henkilöstöresurssit 

toimintoperusteisen budjetoinnin ja 

hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. 

Vuotuisen työohjelman on oltava 

yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun 

monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on 

ilmoitettava selkeästi, mitä tehtäviä on 

lisätty tai poistettu tai mitä tehtäviä on 

muutettu edelliseen varainhoitovuoteen 

verrattuna. 

2. Vuotuisessa työohjelmassa on 

esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja 

odotetut tulokset, suoritusindikaattorit 

mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä 

selkeä kuvaus rahoitettavista toimista ja 

mainittava kuhunkin toimeen osoitetut 

taloudelliset ja henkilöstöresurssit 

toimintoperusteisen budjetoinnin ja 

hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. 

Vuotuisen työohjelman on oltava 

yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun 

monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on 

ilmoitettava selkeästi, mitä tehtäviä on 

lisätty tai poistettu tai mitä tehtäviä on 

muutettu edelliseen varainhoitovuoteen 

verrattuna. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 7 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

7. Hallintojohtaja voidaan erottaa 

ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se 

tekee komission ehdotuksen perusteella. 

7. Hallintojohtaja voidaan erottaa 

ainoastaan kollegion päätöksellä. 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään vähentämään riskiä mahdollisesta komission puuttumisesta asiaan. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Päivystävän koordinaation 

edustajien on toimittava viipymättä 

pyynnön panemiseksi täytäntöön 

jäsenvaltiossaan. 

3. Päivystävän koordinaation 

edustajien on toimittava tehokkaasti ja 

viipymättä pyynnön panemiseksi 

täytäntöön jäsenvaltiossaan. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Sovellettaessa 3–6 kohtaa 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on vaihdettava niissä 

tarkoitetut tiedot viimeistään 14 päivän 

kuluessa. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Eurojust toimittaa toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille tiedot tietojen 

käsittelyn tuloksista, mukaan lukien 

1. Eurojust toimittaa ilman aiheetonta 

viivytystä toimivaltaisille kansallisille 

viranomaisille tiedot tietojen käsittelyn 
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olemassa olevat yhteydet tapauksiin, jotka 

on jo tallennettu asianhallintajärjestelmään. 

Näihin tietoihin voi sisältyä henkilötietoja. 

tuloksista, mukaan lukien olemassa olevat 

yhteydet tapauksiin, jotka on jo tallennettu 

asianhallintajärjestelmään. Näihin tietoihin 

voi sisältyä henkilötietoja. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Alle 18-vuotiaiden sekä niiden 

henkilöiden osalta, jotka katsotaan 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

lainsäädännön nojalla todistajiksi tai 

uhreiksi sellaisten tutkinta- tai 

syytetoimien yhteydessä, jotka koskevat 

yhtä tai useampaa 3 artiklassa tarkoitetuista 

rikollisuuden lajeista ja rikoksista, Eurojust 

saa käsitellä ainoastaan liitteessä 2 olevassa 

2 kohdassa lueteltuja henkilötietoja. Näitä 

henkilötietoja saa käsitellä Eurojustin 

toimivallan puitteissa ja sen operatiivisten 

tehtävien suorittamiseksi ainoastaan, jos se 

on ehdottoman välttämätöntä Eurojustin 

nimenomaisesti mainitun tehtävän 

suorittamiseksi. 

2. Alle 18-vuotiaiden sekä niiden 

henkilöiden osalta, jotka katsotaan 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

lainsäädännön nojalla todistajiksi tai 

uhreiksi sellaisten tutkinta- tai 

syytetoimien yhteydessä, jotka koskevat 

yhtä tai useampaa 3 artiklassa tarkoitetuista 

rikollisuuden lajeista ja rikoksista, Eurojust 

saa käsitellä ainoastaan liitteessä 2 olevassa 

2 kohdassa lueteltuja henkilötietoja. Näitä 

henkilötietoja saa käsitellä Eurojustin 

toimivallan puitteissa ja sen operatiivisten 

tehtävien suorittamiseksi ainoastaan, jos se 

on ehdottoman välttämätöntä Eurojustin 

nimenomaisesti mainitun tehtävän 

suorittamiseksi. Yksityisyyden suojaa sekä 

perusoikeuksia ja -vapauksia on 

kunnioitettava täysin. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Eurojustin käsittelemiä 

henkilötietoja ei saa säilyttää 

tietokannoissa seuraavista ensimmäisen 

soveltuvan päivämäärän jälkeen: 

1. Eurojustin on säilytettävä 

käsittelemiään henkilötietoja ainoastaan 

niin kauan, kuin se on tarpeellista ja 

oikeasuhteista sitä tarkoitusta varten, 

johon tietoja käsitellään. Eurojustin 

käsittelemiä henkilötietoja ei saa säilyttää 

tietokannoissa seuraavista ensimmäisen 

soveltuvan päivämäärän jälkeen: 
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Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos rekisteröity tekee asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 32 artiklan 2 kohdan 

nojalla kantelun, joka koskee 32 tai 33 

artiklassa tarkoitettua päätöstä, Euroopan 

tietosuojavaltuutettu kuulee sen 

jäsenvaltion kansallisia 

tietosuojaviranomaisia tai toimivaltaista 

lainkäyttöviranomaista, josta tiedot ovat 

peräisin tai jota asia välittömästi koskee. 

Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee 

päätöksensä, jossa se voi evätä tietojen 

luovuttamisen, tiiviissä yhteistyössä 

kansallisen tietosuojaviranomaisen tai 

toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen 

kanssa. 

1. Jokaisella rekisteröidyllä on 

oikeus tehdä kantelu Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, 

että Eurojust ei ole häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä noudattanut 

tämän asetuksen säännöksiä. Jos 

rekisteröity tekee asetuksen (EY) N:o 

45/2001 32 artiklan 2 kohdan nojalla 

kantelun, joka koskee 32 tai 33 artiklassa 

tarkoitettua päätöstä, Euroopan 

tietosuojavaltuutettu kuulee sen 

jäsenvaltion kansallisia 

tietosuojaviranomaisia tai toimivaltaista 

lainkäyttöviranomaista, josta tiedot ovat 

peräisin tai jota asia välittömästi koskee. 

Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee 

päätöksensä, jossa se voi evätä tietojen 

luovuttamisen, tiiviissä yhteistyössä 

kansallisen tietosuojaviranomaisen tai 

toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen 

kanssa. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Eurojust voi tehdä 1 kohdassa 

tarkoitettujen yhteisöjen kanssa 

käytännön järjestelyjä 1 ja 2 kohdassa 

vahvistettuja tarkoituksia varten. Tällaiset 

käytännön järjestelyt eivät muodosta 

perustaa henkilötietojen vaihtamisen 

sallimiseksi, eivätkä ne sido unionia tai 

sen jäsenvaltioita. 
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Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) suostumus voidaan olettaa 

annetuksi, koska jäsenvaltio ei ole 

nimenomaisesti rajoittanut edelleen 

tehtävien siirtojen mahdollisuutta; tai 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) Euroopan oikeudellisen verkoston 

yhteysviranomaisia voidaan 

tapauskohtaisesti kutsua Eurojustin 

kokouksiin.  

c) Euroopan oikeudellisen verkoston 

yhteysviranomaisia voidaan 

tapauskohtaisesti kutsua Eurojustin 

kokouksiin ilman äänioikeutta. 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten 

roolia. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Eurojust ja Europol voivat tehdä 

käytännön järjestelyjä, joilla varmistetaan 

vastavuoroisella tavalla kummankin 

toimivaltuuksien puitteissa pääsy ja 

hakumahdollisuus kaikkiin tietoihin, 

jotka on toimitettu sen tehtävien 

hoitamiseksi tämän asetuksen 2 ja 

4 artiklan mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan 

rajoita jäsenvaltioiden, unionin elinten, 

kolmansien maiden ja kansainvälisten 
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järjestöjen oikeutta ilmoittaa rajoituksista, 

jotka koskevat tällaisiin tietoihin pääsyä 

ja mahdollisuutta käyttää niitä, ja sen on 

tapahduttava tässä asetuksessa 

säädettyjen tietosuojaa koskevien takeiden 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eurojust käsittelee Euroopan 

syyttäjänviraston avunpyynnöt ilman 

aiheetonta viivytystä ja kohtelee tällaisia 

pyyntöjä tapauksen mukaan samoin kuin 

toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 

oikeudellista yhteistyötä koskevissa 

asioissa esittämiä pyyntöjä. 

2. Eurojust käsittelee Euroopan 

syyttäjänviraston avunpyynnöt ilman 

aiheetonta viivytystä ja kohtelee tällaisia 

pyyntöjä samoin kuin toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten oikeudellista 

yhteistyötä koskevissa asioissa esittämiä 

pyyntöjä. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Frontex osallistuu Eurojustin 

työhön myös siirtämällä tietoja, jotka on 

käsitelty sen asetuksen (EU) 2016/16241 a 

mukaisen toimeksiannon ja tehtävien 

mukaisesti. 

 _____________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/1624, annettu 

14 päivänä syyskuuta 2016, 

Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja 

neuvoston päätöksen 2005/267/EY 
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kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, 

s. 1). 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

55 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 55 a artikla 

 Lausunnot lainsäädäntöehdotuksista 

 Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot 

voivat pyytää Eurojustilta lausuntoa 

kaikista Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 76 artiklassa 

tarkoitetuista lainsäädäntöehdotuksista. 

Perustelu 

Tarkistuksessa toistetaan neuvoston päätöksen 2002/187/YOS 32 artiklan 3 kohta sellaisena 

kuin se on muutettuna vuonna 2008, sillä se ei selittämättömistä syistä sisälly tähän komission 

ehdotukseen. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Eurojust toimittaa 

vuosikertomuksensa Euroopan 

parlamentille, joka voi esittää siitä 

huomautuksia ja päätelmiä. 

1. Eurojust toimittaa 

vuosikertomuksensa Euroopan 

parlamentille ja kansallisille 

parlamenteille, jotka voivat esittää siitä 

huomautuksia ja päätelmiä. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Kollegion puheenjohtaja osallistuu 

Euroopan parlamentin pyynnöstä 

parlamentin istuntoon keskustellakseen 

Eurojustiin liittyvistä kysymyksistä ja 

erityisesti esitelläkseen viraston 

vuosikertomukset, pidättymistä ja 

luottamuksellisuutta koskevat 

velvollisuudet huomioon ottaen. 

Keskusteluissa ei saa viitata suoraan tai 

epäsuorasti yksittäisiin operatiivisiin 

tapauksiin liittyviin konkreettisiin toimiin. 

2. Ennen kuin kollegion vasta 

nimitetty puheenjohtaja aloittaa 

tehtävässään, hänet kutsutaan antamaan 

lausuma yhdelle tai useammalle 

Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 

valiokunnalle ja vastaamaan niiden 

jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

 Hän osallistuu toimikaudellaan Euroopan 

parlamentin pyynnöstä parlamentin 

istuntoon keskustellakseen Eurojustiin 

liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti 

esitelläkseen viraston vuosikertomukset, 

pidättymistä ja luottamuksellisuutta 

koskevat velvollisuudet huomioon ottaen. 

Keskusteluissa ei saa viitata suoraan tai 

epäsuorasti yksittäisiin operatiivisiin 

tapauksiin liittyviin konkreettisiin toimiin. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tässä asetuksessa säädettyjen 

muiden tiedonanto- ja 

kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust 

toimittaa Euroopan parlamentille tiedoksi 

3. Tässä asetuksessa säädettyjen 

muiden tiedonanto- ja 

kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust 

toimittaa Euroopan parlamentille ja 

kansallisille parlamenteille tiedoksi 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Eurojust toimittaa Poistetaan. 
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vuosikertomuksensa kansallisille 

parlamenteille. Se toimittaa kansallisille 

parlamenteille myös 3 kohdassa 

tarkoitetut asiakirjat. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Salassapitovelvollisuus koskee 

kaikkia Eurojustin saamia tietoja, ellei 

tietoja ole jo julkistettu tai asetettu yleisesti 

saataville. 

4. Salassapitovelvollisuus koskee 

kaikkia Eurojustin saamia tai toimittamia 

tietoja, ellei tietoja ole jo julkistettu tai 

asetettu yleisesti saataville. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

67 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kumoaminen  Kumoamiset ja muutokset 

(Katso 67 artiklan 3 a ja 3 b kohtaa koskeva tarkistus.) 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

67 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a. Korvataan puitepäätöksen 

2009/948/YOS 10 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

”3. Suorien neuvottelujen kuluessa 

niihin osallistuvien toimivaltaisten 

viranomaisten on, aina kun se on 

kohtuudella mahdollista, vastattava 

näihin neuvotteluihin osallistuvien muiden 

”3. Suorien neuvottelujen kuluessa 

niihin osallistuvien toimivaltaisten 

viranomaisten on vastattava myös 

neuvotteluihin osallistuvien muiden 

toimivaltaisten viranomaisten 
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toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 

tietopyyntöihin. Jos toimivaltainen 

viranomainen pyytää toista toimivaltaista 

viranomaista toimittamaan sellaisia 

tietoja, jotka voivat haitata kansallisia 

turvallisuusetuja tai vaarantaa 

henkilöiden turvallisuuden, tätä ei 

kuitenkaan vaadita toimittamaan tällaisia 

tietoja.” 

tietopyyntöihin.” 

(Katso 67 artiklan otsikkoa koskeva tarkistus.) 

Perustelu 

Tämä rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 

ratkaisemisesta 30. marraskuuta 2009 tehtyyn neuvoston puitepäätökseen 2009/948/YOS 

tehty tarkistus täydentää nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen 21 ja 23 artiklaan tehtyjä 

tarkistuksia, ja sillä pyritään poistamaan poikkeukset, jotka saattavat haitata hyödyllisten 

tietojen vaihtamista. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

67 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 b. Korvataan puitepäätöksen 

2009/948/YOS 12 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

”2. Jos yhteisymmärrykseen ei ole 

voitu päästä 10 artiklan mukaisesti, 

asianomaisten jäsenvaltioiden minkä 

tahansa toimivaltaisen viranomaisen on 

tarvittaessa annettava asia Eurojustin 

käsiteltäväksi, jos Eurojust on 

toimivaltainen Eurojust-päätöksen 

4 artiklan 1 kohdan nojalla. ” 

”2. Jos sopimukseen ei ole voitu päästä 

10 artiklan mukaisesti, asianomaisten 

jäsenvaltioiden on annettava asia 

Eurojustin käsiteltäväksi kansallisten 

jäsentensä kautta, kun Eurojust on 

toimivaltainen Eurojust-asetuksen 

3 artiklan mukaisesti.” 

(Katso 67 artiklan otsikkoa koskeva tarkistus.) 

Perustelu 

Tämä rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 

ratkaisemisesta 30. marraskuuta 2009 tehtyyn neuvoston puitepäätökseen 2009/948/YOS 

tehty tarkistus täydentää nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen 4 artiklan 4 ja 5 kohtaan tehtyjä 

tarkistuksia, ja sen tavoitteena on saattaa toimivaltaristiriitoja koskevat asiat Eurojustin 
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käsiteltäviksi SEUT-sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ja kansallisten 

jäsenten aseman paremmin huomioon ottamiseksi. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

Liite 1 – 1 kohta – 11 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– järjestäytynyt varkausrikollisuus; – järjestäytynyt varkaus- ja 

ryöstörikollisuus; 
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