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Ändringsförslag 26
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(5a)Kommissionen uppmanas utarbeta en 
grönbok om inrättandet av en europeisk 
åklagarmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(5b) Om flera medlemsstater erbjuder en 
möjlighet till ett adekvat och effektivt 
brottmålsförfarande bör den medlemsstats 
rättssystem som erbjuder det bästa 
rättsliga skyddet åt misstänkta personer 
och offer vara ansvarigt för 
brottmålsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 5c (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(5c) Kommissionen bör inleda ett 
förfarande för inrättandet av ett organ för 
europeiska brottsmålsadvokater som 
skulle kunna benämnas ”Eurorights”. 
Organet bör fungera som en ombudsman 
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och dess uppgift bör vara att undersöka de 
problem som uppstått i samband med 
försvarsarbetet inom ramen för det 
europeiska polis- och rättssamarbetet 
samt att lägga fram förslag på hur dessa 
problem ska lösas.   

Or. en

Ändringsförslag 29
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(8a) Det är nödvändigt att rådet snarast 
möjligt antar rambeslutet om 
rättsäkerhetsgarantier i syfte att fastställa 
vissa minimibestämmelser om enskilda 
personers tillgång till rättshjälp i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 30
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(8b) Det är också nödvändigt att rådet 
snarast möjligt antar rambeslutet om 
skydd av personuppgifter som behandlas 
inom ramen för polissamarbete och 
brottmålssamarbete så att en adekvat nivå 
på uppgiftsskydd uppnås. 
Medlemsstaterna måste i sin nationella 
lagstiftning säkerställa en nivå på 
uppgiftsskyddet som åtminstone 
motsvarar den nivå som anges i 
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Europarådets konvention av den 
28 januari 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter och dess tilläggsprotokoll 
av den 8 november 2001 och är förenlig 
med Europarådets ministerkommittés 
rekommendation R (87) 15 av den 
17 september 1987 avseende reglering av 
polisens användning av personuppgifter. 
Medlemsstaterna måste även säkerställa 
skyddet av uppgifter som inte hanteras 
automatiskt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(8a) Det är viktigt att garantera ett 
adekvat skydd av både automatiskt 
behandlade personuppgifter och 
personuppgifter som behandlats på annat 
sätt, för alla de slags system för arkivering 
av personuppgifter som Eurojust 
använder1. Därför bör Eurojusts regler 
för behandling och skydd av 
personuppgifter tillämpas på såväl 
automatiska och strukturerade register 
som på ärenderelaterade manuella 
register som nationella medlemmar eller 
assistenter ställt samman.
_____________
1EUT C 68, 19.3.2005, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(8b) Den svarandes rättigheter måste 
beaktas när man bestämmer vilken 
medlemsstat som är bäst lämpad för att 
väcka åtal eller vidta andra
brottsbekämpande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 33
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8c (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(8c) En adekvat processrättslig garanti, 
både under och efter utredningarna, är en 
nödvändig förutsättning för ett ömsesidigt 
erkännande av juridiska avgöranden i 
brottmål.

Or. en

Ändringsförslag 34
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8d (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(8d) Medlemsstaterna ska garantera att 
talan väcks inför domstol om utredningen 
gjorts på begäran av Eurojust och på 
uppenbart otillräckliga grunder.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 5a – punkt 3

Rådets förslag Ändringsförslag

3. Om i brådskande fall en framställning 
om rättsligt samarbete behöver verkställas 
samtidigt i flera medlemsstater, får den 
behöriga myndigheten översända den till 
krissamordningscellen genom sin 
medlemsstats företrädare i 
krissamordningscellen. Den berörda 
medlemsstatens företrädare i 
krissamordningscellen ska översända 
framställningen för verkställighet till de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater framställningen gäller. När 
ingen behörig nationell myndighet finns 
angiven eller när det inte är möjligt att 
tillräckligt snabbt fastställa vilken 
myndighet som är behörig, ska 
medlemmen i krissamordningscellen vara 
behörig att själv verkställa framställningen.

3. Om i brådskande fall en framställning 
om rättsligt samarbete behöver verkställas 
samtidigt i flera medlemsstater, får den 
behöriga myndigheten översända den till 
krissamordningscellen genom sin 
medlemsstats företrädare i 
krissamordningscellen. Den berörda 
medlemsstatens företrädare i 
krissamordningscellen ska översända 
framställningen för verkställighet till de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater framställningen gäller. När 
det inte är möjligt att tillräckligt snabbt 
fastställa en behörig nationell myndighet,
ska medlemmen i krissamordningscellen 
vara behörig att själv verkställa 
framställningen. I sådana fall ska den 
berörda nationella medlemmen genast 
informera kollegiet skriftligen om de 
åtgärder som vidtagits och skälen till att 
man inte lyckats att tillräckligt snabbt 
fastställa en behörig nationell myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 36
Sarah Ludford

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 6
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
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Rådets förslag Ändringsförslag

Om de behöriga myndigheterna i den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
bevilja en sådan framställning som avses i 
artikel 6.1 a, 6.1 g, 7.1 a, 7.2 och 7.3 ska de 
informera Eurojust om sitt beslut och 
skälen till detta.

1. Om de behöriga myndigheterna i den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
bevilja en sådan framställning som avses i 
artikel 6.1 a, 6.1 g, 7.1 a, 7.2 och 7.3 ska de 
informera Eurojust om sitt beslut och 
skälen till detta.

1a. Om mer än en medlemsstat hävdar 
rättslig behörighet ska de säkerställa att 
ett beslut om att väcka åtal som tagits av 
den behöriga nationella myndigheten i 
enlighet med leden i och ii i artikel 6.1 a 
och leden i och ii i artikel 7.1 a kan 
överklagas i en behörig domstol innan 
Eurojust meddelas om beslutet. 

Or. en

Motivering

Beslutet om var åtal ska väckas kan få allvarliga följder för försvaret. Eftersom det inte finns 
någon gemensam brottsmålbalk  inom EU finns det inget hot om att åklagare utövar forum 
shopping.   Eftersom  försvaret inte är representerat på EU-nivå och eftersom det inte finns 
någon rättslig grund för att inrätta ett sådant EU-försvar kan en forum non conveniens-
bestämmelse vara en sista utväg.

Ändringsförslag 37
Nicolae Vlad Popa

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 6
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

Om de behöriga myndigheterna i den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
bevilja en sådan framställning som avses i 
artikel 6.1 a, 6.1 g, 7.1 a, 7.2 och 7.3 ska de 
informera Eurojust om sitt beslut och 
skälen till detta

1. Om de behöriga myndigheterna i den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
bevilja en sådan framställning som avses i 
artikel 6.1 a, 6.1 g, 7.1 a, 7.2 och 7.3 ska de 
informera Eurojust om sitt beslut och 
skälen till detta.

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
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beslut av den nationella behöriga 
myndigheten kan granskas juridiskt om 
beslutet överklagas av Eurojust.

Or. en

Motivering

Det är överdrivet att automatiskt tvivla på en behörig nationell myndighets skäl om den 
beslutar att inte följa en anmodan enligt artiklarna 6.1 a, 6.1 g, 7.1 a, 7.2 och 7.3. En juridisk 
granskning kan bli nödvändig om Eurojust bestrider beslutet.

Ändringsförslag 38
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 7 – led c
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9 – punkt 4 – led b

Rådets förslag Ändringsförslag

(b) andra register än de som nämns i a i 
sin medlemsstat som innehåller 
information som medlemmen behöver för 
att kunna sköta sina uppgifter.

(b) andra register i sin medlemsstat än de 
som nämns i punkt a och som enligt 
medlemmen innehåller information som 
han eller hon behöver för att kunna sköta 
sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 39
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9a – punkt 2 – led c

Rådets förslag Ändringsförslag

(c) Bemyndiga och samordna 
kontrollerade leveranser.

utgår

Or. en
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Motivering

Medlemsstaternas erfarenhet av kontrollerade leveranser har visat på många problem och 
rent av motsatta effekter. Man bör inte främja sådana metoder.

Ändringsförslag 40
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9a – punkt 3

Rådets förslag Ändringsförslag

3. Nationella medlemmar får, i 
brådskande fall och när ingen behörig 
nationell myndighet har fastställts eller 
det inte är möjligt att tillräckligt snabbt 
fastställa vilken myndighet som är 
behörig, bemyndiga och samordna 
kontrollerade leveranser.

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas erfarenhet av kontrollerade leveranser har visat på många problem och 
rent av motsatta effekter. Man bör inte främja sådana metoder.

Ändringsförslag 41
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 8
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9a – punkt 3

Rådets förslag Ändringsförslag

3. Nationella medlemmar får, i brådskande 
fall och när ingen behörig nationell 
myndighet har fastställts eller det inte är 
möjligt att tillräckligt snabbt fastställa 

3. Nationella medlemmar får, i brådskande 
fall och när det inte är möjligt att 
tillräckligt snabbt fastställa en behörig 
myndighet, bemyndiga och samordna 
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vilken myndighet som är behörig, 
bemyndiga och samordna kontrollerade 
leveranser.

kontrollerade leveranser. I sådana fall ska 
den berörda nationella medlemmen 
genast informera kollegiet skriftligen om 
de åtgärder som vidtagits och skälen till 
att man inte lyckats att tillräckligt snabbt 
fastställa den behöriga nationella 
myndigheten. 

Or. en

Ändringsförslag 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 11
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 6 – led a

Rådets förslag Ändringsförslag

a) Olaglig narkotikahandel. a) Omfattande olaglig narkotikahandel.

Or. en

Ändringsförslag 43
Evelyne Gebhardt

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 11
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13 – punkt 6 - led l

Rådets förslag Ändringsförslag

l) Andra former av organiserad
brottslighet.

l) Andra former av brottslighet.

Or. de

Motivering

Anledningen är självklar.
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Ändringsförslag 44
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 13a – punkt -1 (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

-1. Eurojust ska genast informera de 
behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna, inbegripet det
europeiska rättsliga nätverkets respektive 
kontaktpunkter, när kollegiet beslutar att 
ett ärende faller under dess behörighet 
och Eurojust vidtar åtgärder enligt 
beslutet.   

Or. en

Ändringsförslag 45
Evelyne Gebhardt

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 15 – led a
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 1

Rådets förslag Ändringsförslag

”(1) När personuppgifter behandlas i 
enlighet med artikel 14.1 får Eurojust 
behandla personuppgifter om enskilda 
personer som enligt de berörda 
medlemsstaternas nationella lagstiftning är 
föremål för en brottsutredning eller är 
åtalade för en eller flera typer av brott eller 
överträdelser enligt artikel 4, såsom”

”(1) När personuppgifter behandlas i 
enlighet med artikel 14.1, får Eurojust 
endast behandla följande personuppgifter 
om enskilda personer som enligt de 
berörda medlemsstaternas nationella 
lagstiftning är föremål för en 
brottsutredning eller är åtalade för en eller 
flera typer av brottslighet eller 
överträdelser enligt artikel 4, ”

Or. de
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Motivering

Detta innebär ett förtydligande.

Ändringsförslag 46
Evelyne Gebhardt

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 15 – led a
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 1 – led l

Rådets förslag Ändringsförslag

”l) telefonnummer, ”l) telefonnummer, 

fordonsregistreringsuppgifter, m) fordonsregistreringsuppgifter,
e-postkonton, n) e-postkonton, 

uppgifter angående telefon och 
e-posttrafik,

o) uppgifter angående telefon och 
e-posttrafik, förutom överföring av 
innehållsuppgifter,

DNA-uppgifter p) modeller för identifiering av DNA, dvs. 
en bokstav eller en nummerkod som 
representerar en rad 
identifikationsuppgifter i den icke-
kodifierande delen av ett analyserat 
mänskligt DNA-prov, dvs. den särskilda 
kemiska formen för olika DNA-loci.

och fotografier”. q) och fotografier.”

Or. de

Motivering

Detta innebär ett förtydligande.

Ändringsförslag 47
Evelyne Gebhardt

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 15 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 2
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Rådets förslag Ändringsförslag

b) I punkt 2 ska ordet ”endast” utgå. utgår

Or. de

Motivering

Detta innebär ett förtydligande.
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