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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani 
Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt
(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (07770/2019),

– võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 
lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0152/2019),

– võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK, millega 
moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu1, eelkõige selle 
artikli 26a lõiget 2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A8-0000/2019),

1. kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

1 EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.
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SELETUSKIRI

Eurojusti–Taani kriminaalõigusalase koostöö leping on vajalik Eurojusti viimiseks kooskõlla 
Lissaboni lepinguga, mille käigus nõukogu otsus 2002/187/JSK asendati ja tunnistati 
kehtetuks EP ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta. Määrust kohaldatakse alates 
19. detsembrist 2019. Pidades silmas Taani eristaatust kriminaalõiguse valdkonnas pärast 
Lissaboni lepingut (protokoll nr 22), ei osale Taani uues määruses, mis ei ole Taani suhtes 
siduv. Sellegipoolest väljendas Taani soovi jätkata osalemist Eurojusti tegevuses. Seetõttu 
tuleb Taani ja Eurojusti vahel sõlmida koostööleping (sarnaselt lepinguga, mille Taani pidi 
sõlmima pärast Europoli viimist kooskõlla Lissaboni lepinguga). Sellega seoses jääb Taani 
liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelisse staatusesse. Näiteks osaleb Taani esindaja volinike 
kolleegiumi koosolekutel hääletusõiguseta ning Taani panustab Eurojusti tuludesse. Ehkki 
põhimõtteliselt peaks kõikide liikmesriikide puhul kehtima ühtne kriminaalõigusalase koostöö 
süsteem ja see on eelistatav, on Taaniga sõlmitud leping oluline muuhulgas järgmise 
tagamiseks: Taani osaluse jätkamine Eurojusti süsteemis (Taani on Eurojusti liige algusest 
peale ja tegutseb seal aktiivselt); Taani kuulub Schengeni alasse; Taani osaleb mitmes endises 
kolmanda samba õigusaktis, eelkõige Euroopa vahistamismääruses; Taani osaleb Eurojusti 
rahastamises; ühise ELi justiits- ja siseküsimuste valdkonna säilitamine ning Euroopa 
Andmekaitseinspektori ja Euroopa Kohtu eesõiguste kasutamine. 

Vastavalt kehtivale Eurojusti otsusele võib selliseid Eurojusti ja kolmandate riikide vahelisi 
koostöölepinguid, mis sisaldavad isikuandmete vahetamise alaseid sätteid, sõlmida üksnes 
juhul, kui asjaomase üksuse suhtes kohaldatakse Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta 
konventsiooni või kui läbiviidud hindamise tulemused kinnitavad, et kõnealuses üksuses on 
tagatud piisav andmekaitse tase. Eurojusti ühine järelevalveasutus esitas 28. märtsil 2019 
lepingu andmekaitset käsitlevate sätete kohta positiivse arvamuse. Taani kohaldab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/6801 seoses lepingu alusel vahetatavate 
isikuandmetega, nõustus andmekaitse erisätetega lepingus ning tunnistab Euroopa 
Andmekaitseinspektori rolli.

Seetõttu kiidab raportöör kõike eespool mainitut arvesse võttes nõukogu rakendusotsuse 
eelnõu Eurojusti ja Taani vahelise koostöölepingu sõlmimise kohta heaks.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste 
andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).


