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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse a fi corectate în vederea elaborării textului final 
(de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului 
Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, 
Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, 
Republicii Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei în vederea adoptării unei 
decizii a Consiliului privind consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei 2002/187/JAI
(5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, 
Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al 
Luxemburgului, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, 
Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei 
(5613/2008),

– având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (b) din Tratatul UE,

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0076/2008),

– având în vedere articolele 93 şi 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-
0000/2008),

1. aprobă iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului 
Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, 
Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, 
Republicii Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei astfel cum a fost 
modificată;

2. invită Consiliul să modifice textul în consecinţă;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. invită Consiliul să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în 
mod substanţial iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, 
Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al 
Luxemburgului, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, 
Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei;

5. invită Consiliul şi Comisia ca, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, să 
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acorde prioritate propunerilor ulterioare de a modifica decizia, în conformitate cu 
Declaraţia nr. 50 referitoare la articolul 10 din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii 
care urmează să fie anexate Tratatului privind Uniunea Europeană, Tratatului privind 
Funcţionarea Uniunii Europene şi Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a 
Energiei Atomice;

6. este decis să examineze toate viitoarele propuneri de modificare în regim de urgenţă, în 
conformitate cu procedura menţionată la alineatul (5) şi în strânsă cooperare cu 
parlamentele naţionale;

7. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, 
Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al 
Luxemburgului, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, 
Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace şi Regatului Suediei.

Amendamentul 1

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(8a) Este important să se asigure protecţia 
adecvată pentru toate sistemele de clasare 
a datelor cu caracter personal folosite de 
Eurojust. În acest sens, regulamentul de 
procedură privind prelucrarea şi protecţia 
datelor cu caracter personal în cadrul 
Eurojust1 ar trebui să se aplice şi în cazul 
fișierelor manuale structurate, adică în 
cazul fişierelor legate de cazuri, care sunt 
realizate manual de membrii naţionali sau 
de asistenţi şi care au o structură logică.   
_____________
1 JO C 68, 19.3.2005, p. 1.
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Or. en

Justificare

In order to ensure appropriate level of data protection not only for automated files but also 
for manually collected ones, it is important to clarify the meaning of structured manual files.

Amendamentul 2

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(8b) În ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor referitoare la traficul prin e-mail 
în conformitate cu articolul 14 alineatul 
(1), Eurojust ar trebui să se asigure că 
conţinutul şi titlurile e-mailurilor nu sunt 
dezvăluite.    

Or. en

Justificare

It is not acceptable to process content of e-mails or titles of e-mails (which refer to content of 
e-mails).
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Amendamentul 3

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Considerentul 8c (nou)

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(8c) În ceea ce priveşte stabilirea statului 
membru cel mai potrivit pentru a 
desfăşura cercetarea penală sau pentru a 
lua alte măsuri de aplicare a legii, trebuie 
să se ţină cont de drepturile apărării.

Or. en

Amendamentul 4

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Considerentul 8d (nou)

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(8d) Prevederea de garanţii procedurale, 
inclusiv în timpul desfăşurării 
cercetărilor, reprezintă o condiţie 
necesară pentru recunoaşterea reciprocă 
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a hotărârilor judecătoreşti în domeniul 
penal. 

Or. en

Amendamentul 5

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Considerentul 8e (nou)

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(8e) Persoanele care au fost cercetate din 
punct de vedere penal la cererea Eurojust, 
dar nu au fost urmărite în justiţie, ar 
trebui să fie informate cu privire la 
cercetarea respectivă cel târziu la un an 
după luarea deciziei de a nu fi urmărite în 
justiţie.   

Or. en
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Amendamentul 6

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Considerentul 8f (nou)

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(8f) Statele membre asigură accesul la căi 
de atac judiciare, dacă cercetările au fost 
desfăşurate la cererea Eurojust, dar fără 
motive suficiente. 

Or. en

Justificare

As a general rule each Member State has its own judicial redress procedures in cases of 
abusive investigation or based on insufficient grounds. It is important to have a minimum 
common rule in this respect when investigations are carried out at the request of Eurojust.

Amendamentul 7

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 5a - alineatul 3
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Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(3) În cazuri urgente, în care o cerere de 
cooperare judiciară trebuie să fie executată 
în mai multe state membre, autoritatea 
competentă o poate trimite către CCU prin 
reprezentantul statului membru al acesteia 
în cadrul CCU. Reprezentantul în cadrul 
CCU al statului membru în cauză transmite 
cererea autorităţilor competente ale statelor 
membre relevante în vederea executării 
acesteia. În cazul în care nu a fost
identificată nicio autoritate naţională 
competentă sau nu este posibil ca aceasta 
să fie identificată în timp util, membrul 
CCU are autoritatea de a executa cererea el 
însuşi.

(3) În cazuri urgente, în care o cerere de 
cooperare judiciară trebuie să fie executată 
în mai multe state membre, autoritatea 
competentă o poate trimite către CCU prin 
reprezentantul statului membru al acesteia 
în cadrul CCU. Reprezentantul în cadrul 
CCU al statului membru în cauză transmite 
cererea autorităţilor competente ale statelor 
membre relevante în vederea executării 
acesteia. În cazul în care nu este posibil să 
fie identificată nicio autoritate naţională 
competentă în timp util, membrul CCU are 
autoritatea de a executa cererea el însuşi.
Ori de câte ori se exercită competenţa 
respectivă, membrul CCU respectiv 
informează imediat colegiul, în scris, cu 
privire la măsurile luate şi la motivele 
pentru care nu s-a putut identifica 
autoritatea naţională competentă în timp 
util.  

Or. en

Justificare

It is inconceivable that a competent national authority cannot be identified by a national 
member. The only possibility could be that it cannot be identified in a timely manner.
Furthermore, it should be emphasized that this power should be firstly exercised by a national 
competent authority and that the national member of Eurojust should exercise it only in 
urgent situations. Therefore, as a safeguard, it is useful that the national member describes 
his efforts to reach a competent national authority in due time and explains the failure.

Amendamentul 8

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
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Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul vi

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(vi) să dispună măsuri de cercetare 
speciale;

eliminat

Or. en

Justificare

Unless it is clearly and in a limitative manner what are those “special investigative 
measures” the wording of point (vi) is too vague and may allow abusive interpretation. In 
principle, all legal investigative methods are provided for by point (i).

Amendamentul 9

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul vii

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(vii) să dispună orice altă măsură eliminat
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necesară pentru desfăşurarea cercetării 
sau a urmăririi penale;

Or. en

Justificare

It is not clear what “other measure justified for investigation” can be beyond those provided 
for by point (i). The wording of point (vii) is too vague and easily to be abused when 
implemented.

Amendamentul 10

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 8

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

În cazul în care autorităţile competente ale 
statelor membre interesate decid să nu dea 
curs unei cereri menţionate la articolul 6 
alineatul (1) literele (a) şi (g), articolul 7 
alineatul (1) litera (a) şi articolul 7 
alineatele (2) şi (3), acestea informează 
Eurojust privind decizia lor şi motivele 
care stau la baza acesteia.

(1) În cazul în care autorităţile competente 
ale statelor membre interesate decid să nu 
dea curs unei cereri menţionate la articolul 
6 alineatul (1) literele (a) şi (g), articolul 7 
alineatul (1) litera (a) şi articolul 7 
alineatele (2) şi (3), acestea informează 
Eurojust privind decizia lor şi motivele 
care stau la baza acesteia.

(2) Statele membre garantează că deciziile 
autorităţii naţionale competente pot fi 
revizuite din punct de vedere juridic 
înainte ca acestea să fie comunicate 
Eurojust.  

Or. en
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Amendamentul 11

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera c
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 9 – alineatul 4

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(4) Pentru a îndeplini obiectivele Eurojust, 
membrul naţional are acces deplin la:

(4) Pentru a îndeplini obiectivele Eurojust, 
membrul naţional are acces deplin la sau 
cel puţin poate obţine

(a) informaţiile cuprinse în următoarele 
registre:

informaţiile cuprinse în următoarele tipuri 
de registre naţionale, dacă acestea există 
în statul său membru:

(i) cazierele judiciare naţionale; (i) cazierele judiciare;
(ii) registrele privind persoanele arestate; (ii) registrele privind persoanele arestate;

(iii) registrele privind cercetările penale; registrele privind cercetările penale;
(iv) registrele ADN. (iv) registrele ADN.

(b) alte registre decât cele menţionate la 
litera (a) din statul său membru care conţin 
informaţii necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor sale.

(v) alte registre din statul său membru în
care acesta consideră că informaţiile sunt
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 
sale.   

Or. en

Justificare

It is important to clarify that the national member can access only registers of his or her 
Member State and it is not possible to access registers of other Member States.
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Amendamentul 12

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 9a - alineatul 3

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(3) În cazuri urgente sau în cazul în care nu
a fost identificată nicio autoritate naţională 
competentă sau nu este posibil ca aceasta 
să fie identificată în timp util, membrii
naţional pot autoriza şi coordona livrările 
supravegheate.

(3) În cazuri urgente sau în cazul în care nu
este posibil să fie identificată nicio 
autoritate naţională competentă în timp 
util, membrii naţionali pot autoriza şi 
coordona livrările supravegheate. Ori de 
câte ori se exercită competenţa respectivă, 
membrul naţional respectiv informează 
imediat colegiul, în scris, cu privire la 
măsurile luate şi la motivele pentru care 
nu s-a putut identifica autoritatea 
naţională competentă în timp util.   

Or. en

Justificare

It is inconceivable that a competent national authority cannot be identified by a national 
member. The only possibility could be that it cannot be identified in a timely manner.
Furthermore, it should be emphasized that this power should be firstly exercised by a national 
competent authority and that the national member of Eurojust should exercise it only in 
urgent situations. Therefore, as a safeguard, it is useful that the national member describes 
his efforts to reach a competent national authority in due time and explains the failure.

Amendamentul 13

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
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Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 14 - alineatul 4 şi articolul 16 - alineatul 1

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei,
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

13) La articolul 14 alineatul (4) şi 
articolul 16 alineatul (1), sintagma „un 
index al” se înlocuieşte cu „un sistem de 
gestionare a cazurilor conţinând”.

eliminat

Or. en

Justificare

There is a huge confusion which needs to be clarified between INDEX and CMS. This is not a 
matter of mere terminology but of content. INDEX has been replaced by CASE 
MANAGEMENT SYSTEM and the wording of the Decision must go back to INDEX.
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Amendamentul 14

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 15 - alineatul 4 şi articolul 16 - alineatele 1 şi 2

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

14) La articolul 15 alineatul (4) şi 
articolul 16 alineatele (1) şi (2), termenul 
„index” se înlocuieşte cu „sistem de 
gestionare a cazurilor”.

eliminat

Or. en

Justificare

There is a huge confusion which needs to be clarified between INDEX and CMS. This is not a 
matter of mere terminology but of content. INDEX has been replaced by CASE 
MANAGEMENT SYSTEM and the wording of the Decision must go back to INDEX.

Amendamentul 15

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 15 – litera a – punctul i
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă
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Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(1) La prelucrarea datelor, în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (1), Eurojust poate 
să prelucreze datele cu caracter personal 
ale persoanelor care, în temeiul dreptului 
intern al statelor membre respective, fac 
obiectul unei cercetări penale sau urmăriri 
penale pentru unul sau mai multe tipuri de 
criminalitate şi infracţiuni definite la 
articolul 4, cum ar fi:

(1) La prelucrarea datelor, în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (1), Eurojust poate 
să utilizeze doar următoarele date cu 
caracter personal ale persoanelor care, în 
temeiul dreptului intern al statelor membre 
respective, fac obiectul unei cercetări sau
al unei urmăriri penale pentru unul sau mai 
multe tipuri de criminalitate şi infracţiuni 
definite la articolul 4:

Or. en

Justificare

The aim of the Amendment is to clarify that only this personal data referred to in the first 
paragraph of this Article could be processed only on persons who are the subject of criminal 
investigation. The deletion of “only” as in the Council’s amendment may lead to confusion on 
both the data and the persons referred to (i.e. witnesses or victims).

Amendamentul 16

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 15 – litera a – punctul ii
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 15 - alineatul 1 - punctul l
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Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria,
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(l) numere de telefon, date privind 
înmatricularea autovehiculelor, conturi 
de e-mail, date referitoare la traficul 
telefonic şi prin e-mail, date ADN şi 
fotografii.

(1) date ADN;

(1a) fotografii;
(1b) numere de telefon;
(1c) date referitoare la traficul telefonic şi 
prin e-mail;
(1d) conturi de e-mail;
(1e) date privind înmatricularea 
vehiculelor.

Or. en
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Amendamentul 17

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(b) La alineatul (2), termenul „doar” se 
elimină.

eliminat

Or. en

Justificare

The aim of the Amendment (maintenance of the word `only`)  is to clarify that only this 
personal data referred to in the second paragraph of this Article could be processed only on 
persons who are witnesses or victims in a criminal investigation or a prosecution. No other 
data could be processed.

Amendamentul 18

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17a (nou)
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 23 – alineatul 12
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Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

17a) La articolul 23, alineatul (12) se 
înlocuieşte cu următorul text: 
„(12) Organul de control comun 
prezintă Parlamentului European şi
Consiliului un raport anual.”

Or. en

Justificare

The European Parliament must be involved in exercising its role as a supervisor even before 
this will be mandatory under the Lisbon Treaty. Nothing in the current community legislation 
opposes to such power.

Amendamentul 19

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 18 – litera a 
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 26 - alineatul 1a

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(1a) Statele membre se asigură că colegiul 
este efectiv în măsură să deschidă un fişier 
de lucru pentru analiză Europol şi că poate 

(1a) Statele membre se asigură că colegiul 
este efectiv în măsură să deschidă un fişier 
de lucru pentru analiză Europol, aşa cum 
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participa la funcţionarea acestuia. se menţionează la articolul 10 din 
convenţia bazată pe articolul K.3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(Convenţia Europol)1 privind înfiinţarea 
unui Oficiu European de Poliție şi că 
poate participa la funcţionarea acestuia.
_________________
1 JO C 316, 27.11.1955, p. 2. Convenţie, astfel cum 
a fost modificată ultima dată prin Protocolul din 
27 noiembrie (JO C 2, 6.1.2004, p. 3)

Or. en

Justificare

There is not any reference in the Eurojust Decision what is meant by Analytical Work File. In 
order to clarify it, it is proposed to insert a reference to the Europol Convention. The 
reference shall be replaced by the reference to the Council Decision on establishing the 
European Police Office as soon as it is adopted by the Council.

Amendamentul 20

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 - punctul 19a (nou)
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 27 – alineatul 4

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

19a) La articolul 27, alineatul (4) se 
înlocuieşte cu textul următor:  
„(4) Fără a aduce atingere alineatului 
(3), transmiterea de date cu caracter 
personal de către Eurojust entităților 
menționate la alineatul (1) litera (b) și 
autorităților menționate la alineatul (1) 
litera (c) ale statelor terțe care nu sunt 
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supuse aplicării Convenției Consiliului 
Europei din 28 ianuarie 1981 nu se poate 
face decât dacă este asigurat un nivel 
corespunzător de protecție a datelor, 
care este evaluat în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (3) din regulamentul 
de procedură privind prelucrarea şi 
protecţia datelor cu caracter personal în 
cadrul Eurojust.”   

Or. en

Justificare

It is important to clarify how adequacy of data protection level could be assessed and not to 
leave to third parties and organisations to decide upon that on a case-by-base basis. In this 
respect a reference to Eurojust Rules of procedure on the processing and protection of 
personal data should be made.

Amendamentul 21

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19b (nou)
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 27 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

19b) La articolul 27, după alineatul (5) se 
inserează următorul alineat:
„(5a) Organul de control comun şi statul 
terţ respectiv sau entitatea menţionată la 
alineatul (1) literele (b) şi (c) evaluează, 
din doi în doi ani, punerea în aplicare a 
dispoziţiilor acordului de cooperare 
relevant referitor la protecţia datelor care 
fac obiectul schimbului de informaţii.       
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Raportul de evaluare este transmis 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei.” 

Or. en

Justificare

Despite the fact that there are data protection provisions included in cooperation agreements 
with partners, it is not yet clear what happens afterwards to the information transmitted to 
partners (international organisations and bodies and third countries). Therefore, the aim of 
the Amendment is to ensure that once in two years evaluation is done. This is the minimum 
that Eurojust can do to ensure that its own standards on data protection would be respected 
by its partners.

Amendamentul 22

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 - punctul 22 – liniuţa 1a (nouă)
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 32 - alineatul 1 - paragraful 1

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

- la alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:
„Preşedintele, în numele colegiului, 
raportează Parlamentului European şi 
Consiliului, în scris şi în fiecare an, cu 
privire la activităţile şi la gestiunea, 
inclusiv bugetară, a Eurojust.”

Or. en
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Justificare

It is important to give possibility to MEPs to debate on activities of Eurojust, including 
putting questions to the President of Eurojust. Therefore, it should be pointed out that the 
Eurojust report should be presented to the European Parliament (not only sent in writing).

Amendamentul 23

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 - punctul 22 – liniuţa 1b (nouă)
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 32 - alineatul 1 - paragraful 2

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

- la alineatul (1), al doilea paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:
„În acest scop, colegiul pregăteşte un 
raport anual referitor la activităţile 
Eurojust şi la problemele politicii 
privind infracţionalitatea din cadrul 
Uniunii, care au fost puse în evidenţă în 
urma activităţilor Eurojust. În acest 
raport, Eurojust include şi analize ale 
situaţiilor în care membrii naţionali şi-au 
folosit competenţele în conformitate cu 
articolul 5a alineatul (3) şi cu articolul 9a 
alineatul (3). În acest raport, Eurojust
poate, de asemenea, formula propuneri 
pentru îmbunătăţirea cooperării 
judiciare în materie penală.”

Or. en
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Justificare

The task of Eurojust is to coordinate cooperation of national competent authorities. Only in 
urgent cases it is acceptable that national members of Eurojust exercise their judicial powers.
Therefore, it is important to reflect the data in annual report how often and why national 
members have used their judicial power (why they could not identify competent national 
authority in timely manner).

Amendamentul 24

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 - punctul 22 – liniuţa 1c (nouă)
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 32 – alineatul 2

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

- alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul 
text: 
„(2) Reprezentantul organului comun de 
control prezintă în fiecare an 
Parlamentului European un raport [...] 
despre activitățile organului de control 
comun.”

Or. en

Justificare

Activities of Eurojust imply a big amount of data processed. Therefore, it is of utmost 
importance to ensure that personal data is protected. The Joint Supervisory Body is a body 
which is responsible for ensuring that the processing of personal data is carried out in 
accordance with Eurojust data protection rules. In order to guarantee effective democratic 
control, the European Parliament should be fully informed about activities of the Joint 
Supervisory Body.
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Amendamentul 25

Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii 
Slovenia, Republicii Slovace şi a Regatului Suediei – act de modificare
Articolul 1 – punctul 26
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 42 – alineatul 2

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Estonia, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă şi  

Regatul Suediei 

Amendament

(2) Comisia examinează la intervale 
regulate punerea în aplicare de către statele 
membre a prezentei decizii şi înaintează un 
raport în acest sens Consiliului, însoţit, 
după caz, de propunerile necesare cu 
privire la îmbunătăţirea cooperării judiciare 
şi funcţionarea Eurojust. Aceasta se aplică 
în special capacităţilor Eurojust de a 
sprijini statele membre în combaterea 
terorismului.”

(2) Comisia examinează la intervale 
regulate punerea în aplicare de către statele 
membre a prezentei decizii şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului 
European şi Consiliului, însoţit, după caz, 
de propunerile necesare cu privire la 
îmbunătăţirea cooperării judiciare şi 
funcţionarea Eurojust. Aceasta se aplică în 
special capacităţilor Eurojust de a sprijini 
statele membre în combaterea 
terorismului.”

Or. en

Justificare

Even if the European Parliament is only consulted (at the moment before the entry into force 
of Lisbon Treaty), it is important to provide the Parliament with information in order to 
enable it to effectively supervise democratic control over EU institutions and bodies.
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EXPUNERE DE MOTIVE

After 5 years of being in operation, Eurojust has proven its necessity in the field of judicial 
cooperation on criminal matters. However, taking into account increase of mobility, 
globalisation effects on cross-border crimes, as well as changes in the way judicial 
cooperation is taking place, it is the moment where there is a need to modify Eurojust 
Decision which was adopted in 2002.

In this regard 14 Member States have come with an initiative for amending the Eurojust 
Decision of 28 February 2002.  The main objective of the proposal is to reinforce the role and 
capacities of Eurojust. It should be emphasized that the proposal broadly reflects (or 
formalises) current practices already existing at Eurojust.

I Main points of the proposal:

1. Establishment of emergency cell for coordination
The role of Eurojust as a coordination unit demands availability for 24/7. In order to meet this 
requirement, it is proposed to establish an emergency unit which should be available on 
permanent basis. The main task of this cell is to mobilise members of Eurojust at all times.

2. Increase of tasks of Eurojust acting as a College
It is proposed to extend formal intervention of College to various deadlock situations in which 
the national authorities concerned or the national members cannot reach agreement.

3. Creation of common basis of equivalent judicial powers for national members.
This is one of the most important issues in the proposal. It is crucial for efficient operation of 
Eurojust to have minimum common basis of equivalent judicial powers for all national 
members when they are acting as a national authority of its Member State.

4. Establishment of Eurojust national coordination system
It is proposed to set up Eurojust national coordination system in each Member State in order 
to create a link at national level between Eurojust, the European Judicial Network and various 
European networks active in this field. Timely and structured information is crucial for 
efficient work of Eurojust. Therefore, another task of Eurojust national coordination system is 
to make it easier at national level to supply Eurojust with information on criminal 
investigations.

5. Reinforcement of transmission of information
As it was mentioned in the previous point, timely and structured information is basis for 
efficient operation of Eurojust. Current situation does not oblige national authorities to 
transmit information to Eurojust on their own initiative. Therefore, now it is proposed to have 
a general obligation to pass information to Eurojust which is necessary for the performance of 
Eurojust´s functions. Requirement is inserted in the proposal to have procedures at national 
level to supervise compliance with this obligation.

6. Relations with European Judicial Network.
It is proposed to maintain the two structures and to improve their relationship based on the 
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principle of cooperation and complementarity. The proposal reinforces EJN´s budgetary 
position, it contains also obligation to exchange information. Moreover, creation of Eurojust 
national coordination system would facilitate collaboration and direct the national authorities 
towards either Eurojust or the EJN depending on the specific characteristics of the respective 
case.

7. Clarifies and reinforces Eurojust relations with other partners
The proposal strengthens relations with Europol and the EJN and creates links with other 
European agencies and international agencies, such as FRONTEX, SitCEN, Interpol and 
World Customs Organisation.

8. Cooperation with third countries
The proposal reinforces the role of Eurojust towards third countries by introducing a new 
element, that is to say, the possibility for Eurojust to second liaison magistrates to countries 
with which it is developing specific cooperation. Another new element is the possibility for 
Eurojust to execute requests received from third countries directly. However, this is possible 
only if relevant international rules provide for that. Currently there is no such a possibility.

II Rapporteur´s position

The rappporteur supports the necessity and the aim of the proposal to reinforce the role and 
capacities of Eurojust. However, there are several issues that should be thoroughly examined 
and addressed in order to properly balance the powers of Eurojust and of the national 
members in one hand, and the right to defence and to a fair trial of the defendants in the other 
hand.

According to the rapporteur, it is of utmost importance to ensure an adequate level of personal 
data protection in activities of Eurojust. The rapporteur is aware of a strong data protection 
system established at Eurojust. However, Eurojust in its operation deals with great amount of 
personal data. Therefore reinforced attention should be paid to issues of data protection.
Several amendments propose additional safeguards to data protection at Eurojust. It is 
important to maintain closed lists of data (on persons who are the subjects of a criminal 
investigation) and data which should be allowed being processed by Eurojust. Furthermore, 
the rapporteur is concerned about data transmitted to third countries and international 
organisations. Despite the fact that data can be transmitted only on the basis of agreements 
signed by both parties which are checked by data protection specialists, it is not known what 
is happening in reality with this data when they are transmitted and if relevant agreements are 
really or adequately implemented. Therefore, the rapporteur proposes to introduce an 
evaluation mechanism.

The rapporteur supports creation of common basis of equivalent judicial powers for national 
members. However, it should be emphasized that the basic role of the Eurojust is to 
coordinate judicial cooperation. Therefore, there are several amendments introduced which 
deal with situations when national members have used their judicial powers in urgent cases. In 
order not to make abuse of their powers, it is proposed to introduce a system of after-reporting 
where it should be explained why a national member could not identify a competent national 
authority in timely manner. This data should be also included in annual reports of Eurojust.
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Moreover, according to the rapporteur, it is not possible that a national member in general 
cannot identify a competent authority. Therefore, this ground for giving national members 
competence to act in urgent cases should be deleted.

Several amendments are proposed to increase a level of protection of procedural rights, such 
as right to defence, right to be informed and right to judicial redress.

The rapporteur is also concerned with the fact that there is no reference to the European 
Parliament in the Council’s amendments, although in the future, as the Lisbon Treaty 
specifically refers to in Article 69h, the Parliament will have co-decision powers on this 
matter and will play an important supervisory role on Eurojust activity. Therefore, the 
rapporteur considers that even at this stage, before the entry into force of the Lisbon Treaty, 
the role of the European Parliament should increased in controlling activities of Eurojust.
Therefore, it is important that information on operation of Eurojust is not only sent to the 
European Parliament, but there is a representative coming in person, thus allowing Members 
of the European Parliament to ask questions and to have a debate. Moreover, the European 
Parliament should be more involved in data protection issues and should receive reports 
prepared by the Joint Supervisory Body of Eurojust.
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