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PR_CNS_art93am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige inför antagandet av rådets beslut om förstärkning av Eurojust och om ändring 
av beslut 2002/187/RIF
(5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken 
Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, 
Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, 
Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och 
Konungariket Sverige (5613/2008),

– med beaktande av artikel 34.2 b i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0076/2008),

– med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, 
Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, 
Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, 
Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och 
Konungariket Sverige såsom ändrat av parlamentet.

2. Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att prioritera, efter det att 
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Lissabonfördraget träder i kraft, kommande förslag att ändra beslutet i enlighet med 
förklaring nr 50 om artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser som fogas till 
fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

6. Europaparlamentet är fast beslutet att granska alla sådana framtida förslag genom 
brådskande förfaranden i linje med det förfarande som avses i punkt 5 och i nära 
samarbete med de nationella parlamenten.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och 
Konungariket Belgiens, Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Konungariket 
Spaniens, Republiken Frankrikes, Republiken Italiens, Storhertigdömet Luxemburgs, 
Konungariket Nederländernas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken 
Portugals, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges 
regeringar parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

(8a) Det är viktigt att garantera ett 
adekvat skydd av personuppgifter för alla 
de slags system för arkivering av 
personuppgifter som Eurojust använder. 
Därför borde förslaget till rådet om regler 
för behandling och skydd av 
personuppgifter vid Eurojust1 även 
tillämpas på strukturerade manuella 
register, det vill säga på enskilda ärenden 
som ställs samman manuellt av nationella 
medlemmar eller assistenter och som är 
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logiskt upplagda.
_____________
1 EUT C 68, 19.3.2005, s. 1.

Or. en

Motivering

Det är vikigt att förklara vad strukturerade manuella register betyder så att man säkerställer 
en adekvat nivå på uppgiftsskyddet inte bara för dataregister utan även för manuellt 
sammanställda register.

Ändringsförslag 2

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

(8b) Vid behandling av uppgifter 
angående e-posttrafik enligt artikel 14.1 
bör Eurojust säkerställa att innehållet i 
och titlarna på e-postmeddelanden inte 
avslöjas.

Or. en

Motivering

Det är inte acceptabelt att man behandlar innehåll i eller titlar på e-postmeddelanden (de 
senare hänvisar till meddelandenas innehåll). 
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Ändringsförslag 3

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Skäl 8c (nytt)

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

(8c) Man måste beakta rätten till försvar 
när man bestämmer vilken medlemsstat 
som ligger bäst till för att väcka åtal eller 
vidta andra brottsbekämpande åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Skäl 8d (nytt)

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

(8d) En adekvat processrättslig garanti, 
även under utredningarna, är ett 
nödvändigt villkor för ett ömsesidigt 
erkännande av juridiska beslut i 
brottsfrågor.

Or. en



PE404.490v01-00 10/33 PR\714303SV.doc

SV

Ändringsförslag 5

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Skäl 8e (nytt)

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

(8e) Personer som har varit föremål för 
en brottsutredning på begäran av 
Eurojust, men som inte åtalats, bör
informeras om utredningen inom ett år 
efter det att beslutet tagits om att inte 
väcka åtal.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Skäl 8f (nytt)

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

(8f) Medlemsstaterna ska garantera talan 
inför domstol om utredningen gjorts på 
begäran av Eurojust och på otillräckliga 
grunder.

Or. en

Motivering

Som en allmän regel har medlemsstaterna sina egna förfaranden för talan inför domstol vid 
oegentliga utredningar eller utredningar på otillräckliga grunder. Det är viktigt att ha en 
gemensam minimibestämmelse i detta avseende när utredningar görs på uppdrag av Eurojust.

Ändringsförslag 7

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 5a – punkt 3
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Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

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. Varje gång denna 
behörighet har utnyttjas ska medlemmen i 
krissamordningscellen 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

Motivering

Det är inte troligt att en nationell medlem inte kan fastställa en behörig nationell myndighet. 
Den enda möjligheten skulle kunna vara att den inte kan fastställas tillräckligt snabbt. 
Dessutom bör man betona att denna behörighet först borde utövas av en nationell behörig 
myndighet och att de nationella medlemmarna i Eurojust bara borde utöva den i brådskande 
situationer. Det är därför, för säkerhets skull, lämpligt att den nationella medlemmen 
beskriver de ansträngningar han gjort att få tag på en behörig nationell myndighet tillräckligt 
snabbt och förklarar varför det inte lyckats.
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Ändringsförslag 8

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led vi

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

vi) vidta särskilda utredningsåtgärder, utgår

Or. en

Motivering

Såvida inte definitionen av de ”särskilda utredningsåtgärderna” klart anges blir ordvalet i 
led vi för vag och kan misstolkas.  I princip finns alla metoderna för rättsliga utredningar 
angivna i led i. 

Ändringsförslag 9

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led vii
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Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

vii) vidta andra åtgärder som är 
motiverade med anledning av utredningen 
eller åtalet,

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte klart vad ”andra åtgärder som är motiverade med anledning av utredningen” 
innebär utöver de åtgärder som anges i led i. Ordalydelsen av led vii är för vag och den kan 
lätt missbrukas när den tillämpas.

Ändringsförslag 10

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 8
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Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

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.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
beslut av den nationella behöriga 
myndigheten kan granskas juridiskt 
innan det meddelas Eurojust.

Or. en

Ändringsförslag 11

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led c
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9 – punkt 4
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Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

4. För att Eurojusts mål ska kunna 
uppfyllas ska den nationella medlemmen 
ha fullständig tillgång till

4. För att Eurojusts mål ska kunna 
uppfyllas ska den nationella medlemmen 
ha fullständig tillgång till eller åtminstone 
ha möjlighet att skaffa sig

a) den information som finns i den information som finns i följande typer 
av nationella register om sådana finns i 
hennes eller hans medlemsstat:

i) nationella kriminalregister, i) kriminalregister,
ii) register över gripna personer, ii) register över gripna personer,

iii) utredningsregister, iii) utredningsregister,
iv) DNA-register, iv) DNA-register,

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

v) andra register i sin medlemsstat som 
enligt medlemmen innehåller information 
som han eller hon behöver för att kunna 
sköta sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra att den nationella medlemmen endast har tillgång till register i sin 
medlemsstat och att det inte är möjligt att få tillgång till andra medlemsstaters register.
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Ändringsförslag 12

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 9a – punkt 3

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

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.

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. Varje gång denna behörighet 
har utnyttjas ska den 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

Motivering

Det är inte troligt att en nationell medlem inte kan fastställa en behörig nationell myndighet. 
Den enda möjligheten skulle kunna vara att den inte kan fastställas tillräckligt snabbt. 
Dessutom bör man betona att denna behörighet först borde utövas av en nationell behörig 
myndighet och att de nationella medlemmarna i Eurojust bara borde utöva den i brådskande 
situationer. Det är därför, för säkerhets skull, lämpligt att den nationella medlemmen 
beskriver de ansträngningar han gjort att få tag på en behörig nationell myndighet tillräckligt 
snabbt och förklarar varför det inte lyckats.
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Ändringsförslag 13

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 14, punkt 4 och artikel 16, punkt 1

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

13) I artiklarna 14.4 och 16.1 ska orden 
”ett index över” ersättas med ”ett 
ärendehanteringssystem som omfattar”.

utgår

Or. en

Motivering

Det råder stor förvirring om vad som är skillnaden mellan ”index” och 
”ärendehanteringssystem”. Det är inte bara en termfråga utan en innehållsfråga. Ordet 
”index” har ersatts med ”ärendehanteringssystem” och man måste gå tillbaka till uttrycket 
”index” i beslutet.
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Ändringsförslag 14

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15, punkt 4 och artikel 16, punkterna 1 och 2

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

14) I artiklarna 15.4, 16.1 och 16.2, ska 
ordet ”index” ersättas med 
”ärendehanteringssystem” och orden ”ett 
index” i artikel 16.1 med ”ett 
ärendehanteringssystem”.

utgår

Or. en

Motivering

Det råder stor förvirring om vad som är skillnaden mellan ”index” och 
”ärendehanteringssystem”. Det är inte bara en termfråga utan en innehållsfråga. Ordet 
”index” har ersatts med ”ärendehanteringssystem” och man måste gå tillbaka till uttrycket 
”index” i beslutet.
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Ändringsförslag 15

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led a – led i
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

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

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, såsom

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att endast de personuppgifter i den första 
punkten i denna artikel kan behandlas endast för personer som är föremål för en 
brottsutredning. Om man stryker ordet ”endast” som i rådets ändringsförslag kan det bli 
oklarheter både vad gäller de uppgifter och de personer som man hänvisar till (det vill säga 
vittnen eller offer). 

Ändringsförslag 16

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
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Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led a – led ii
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 1 – led l

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

l) telefonnummer, 
fordonsregistreringsuppgifter, 
e-postkonton, uppgifter angående telefon 
och e-posttrafik, DNA-uppgifter och 
fotografier.

l) DNA-uppgifter,

la) fotografier,
lb) telefonnummer,

lc) uppgifter angående telefon och e-
posttrafik,

ld) e-postkonton,

le) fordonsregistreringsuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 15 – led b
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 15 – punkt 2

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget (att behålla ordet ”endast”) är att klargöra att endast de 
personuppgifter i den andra punkten i denna artikel kan behandlas endast för personer som 
är vittnen eller offer i en brottsutredning eller ett åtal. Inga andra uppgifter kan behandlas.

Ändringsförslag 18

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 23 – punkt 12
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Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

17a Artikel 23.12 ska ersättas med 
följande:
”12. Den gemensamma 
tillsynsmyndigheten ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en

Motivering

Europaparlamentet måste utöva sin roll som tillsynsmyndighet redan innan detta blir 
obligatoriskt enligt Lissabonfördraget. Inget i den nuvarande gemenskapslagstiftningen 
motsätter sig en sådan behörighet.

Ändringsförslag 19

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige – ändringsakt
Artikel 1 – led 18 – led a
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 26 – punkt 1a
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Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att kollegiet 
verkligen kan öppna ett 
Europolarbetsregister för analysändamål 
och att kollegiet får delta i verksamheten.

1a. Medlemsstaterna ska se till att kollegiet 
verkligen kan öppna ett 
Europolarbetsregister för analysändamål i 
enlighet med artikel 10 i konventionen om 
upprättandet av en europeisk polisbyrå 
(Europolkonventionen)1 (nämnda artikel 
grundas på artikel K.3 i fördraget om 
Europeiska unionen) och att kollegiet får 
delta i verksamheten.

______________________
1 EGT C 316, 27.11.1955, s. 2. 
Konventionen senast ändrad genom 
protokollet av den 27 november 2003 
(EUT C 2, 6.1.2004, s. 3).

Or. en

Motivering

I Eurojusts beslut anges inte vad som menas med ”arbetsregister för analysändamål”. För att 
klargöra betydelsen föreslår föredraganden att en hänvisning till Europolkonventionen skjuts 
in. Hänvisningen ska ersättas med en hänvisning till rådets beslut om upprättandet av en 
europeisk polisbyrå så snart rådet antagit det.
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Ändringsförslag 20

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 27 – punkt 4

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

19a Artikel 27.4 ska ersättas med 
följande: 
”Utan att det påverkar punkt 3 får 
överföring av personuppgifter från 
Eurojust till de enheter som avses i 
punkt 1 b och till de myndigheter som 
avses i punkt 1 c i en tredje stat som inte 
omfattas av tillämpningen av 
Europarådets konvention av den 28 
januari 1981, ske endast om en 
tillräcklig jämförbar skyddsnivå kan 
garanteras; denna nivå bedöms enligt 
artikel 28.3 i reglerna för behandling och 
skydd av personuppgifter vid Eurojust.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förklara hur man skulle kunna bedöma en adekvat nivå på uppgiftsskyddet 
och att man inte låter tredjeman och organisationer bestämma nivån från fall till fall. Därför 
bör man hänvisa till Eurojusts regler för behandling och skydd av personuppgifter.
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Ändringsförslag 21

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 19b (nytt)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 27 – punkt 5a (ny)

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

19b I artikel 27 ska följande stycke 
införas efter punkt 5:
”5a Den gemensamma 
tillsynsmyndigheten ska tillsammans med 
den respektive tredje stat eller enhet som 
anges i punkt 1b–c bedöma 
genomförandet av bestämmelserna i det 
relevanta samarbetsavtalet avseende 
skyddet vid informationsutbyte.  En 
bedömningsrapport ska sändas till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

Trots det faktum att det finns bestämmelser om uppgiftsskydd i samarbetsavtalen med parter 
är det ännu inte klart vad som kommer att hända efteråt med den information som sänts till 
parter (internationella organisationer, organ och tredjeländer). Syftet med ändringsförslaget 
är därför att säkerställa att en bedömning görs en gång vartannat år. Det är det minsta 
Eurojust kan göra för att säkerställa att dess egna normer för uppgiftsskydd respekteras av 
dess parter.
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Ändringsförslag 22

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 22 – strecksats 1a (ny)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

– Första stycket i punkt 1 ska ersättas med 
följande:
”Ordföranden ska, på kollegiets vägnar, 
varje år lämna Europaparlamentet och
rådet en skriftlig redogörelse för 
Eurojusts verksamhet och förvaltning, 
inklusive budgetförvaltning.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ledamöterna i Europaparlamentet får möjlighet att diskutera Eurojusts 
verksamhet, bland annat att ställa frågor till Eurojusts ordförande. Det bör därför poängteras 
att Eurojusts skriftliga redogörelse bör läggas fram för Europaparlamentet (och inte bara 
lämnas in).
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Ändringsförslag 23

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 22 – strecksats 1b (ny)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

– Andra stycket i punkt 1 ska ersättas med 
följande:
”För detta ändamål ska kollegiet 
utarbeta en årsrapport om Eurojusts 
verksamhet och om de problem rörande 
kriminalpolitiken inom unionen som har 
uppdagats genom Eurojusts verksamhet. 
I denna rapport ska Eurojust även ta 
med analyser av situationer då nationella 
medlemmar har använt sin behörighet 
enligt artikel 5a.3 och artikel 9a.3. I 
denna rapport får Eurojust även
formulera förslag till förbättring av det 
straffrättsliga samarbetet.

Or. en

Motivering

Eurojusts uppgifter är att samordna samarbete mellan nationella behöriga myndigheter. Att 
nationella medlemmar i Eurojust fullgör dömande uppgifter är godtagbart endast i 
brådskande fall. Det är därför viktigt att i årsrapporten publicera uppgifterna om hur ofta 
och varför nationella medlemmar har använt sin rätt att fullgöra dömande uppgifter (varför 
de inte kunde fastställa en behörig nationell myndighet tillräckligt snabbt).
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Ändringsförslag 24

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 22 – strecksats 1c (ny)
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 32 – punkt 2

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

– Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. Företrädaren för den gemensamma 
tillsynsmyndigheten ska varje år till 
Europaparlamentet översända en 
rapport om dess verksamhet [...].

Or. en

Motivering

Eurojust behandlar ett stort antal uppgifter i sin verksamhet.  Det är därför mycket viktigt att 
garantera att personuppgifter är skyddade. Den gemensamma tillsynsmyndigheten ansvarar 
för att behandlingen av personuppgifter sker enligt Eurojusts regler för skydd av uppgifter. 
Europaparlamentet ska ges fullständig information om den gemensamma 
tillsynsmyndighetens verksamhet så att en effektiv och demokratisk kontroll garanteras.
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Ändringsförslag 25

Initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, 
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet 
Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 
Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket 
Sverige– ändringsakt
Artikel 1 – led 26
Beslut 2002/187/RIF
Artikel 42 – punkt 2

Konungariket Belgiens, 
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Republiken Italiens, 
Storhertigdömet Luxemburgs, 

Konungariket Nederländernas, Republiken 
Österrikes, Republiken Polens, Republiken 

Portugals, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens och Konungariket 

Sveriges initiativ

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska regelbundet granska 
medlemsstaternas genomförande av detta 
beslut och ska förelägga rådet en rapport 
om detta, i förekommande fall åtföljd av
nödvändiga förslag om förbättring av det 
rättsliga samarbetet och av Eurojusts sätt 
att fungera. Detta ska särskilt gälla 
Eurojusts kapacitet att stödja 
medlemsstaterna i bekämpningen av 
terrorism.

2. Kommissionen ska regelbundet granska 
medlemsstaternas genomförande av detta 
beslut och ska förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
om detta, i förekommande fall åtföljd av 
nödvändiga förslag om förbättring av det 
rättsliga samarbetet och av Eurojusts sätt 
att fungera. Detta ska särskilt gälla 
Eurojusts kapacitet att stödja 
medlemsstaterna i bekämpningen av 
terrorism.

Or. en

Motivering

Även om Europaparlamentet endast hörs (vilket är fallet så länge Lissabonfördraget inte trätt 
i kraft), är det viktigt att informera parlamentet så att det kan utöva en effektiv demokratisk 
kontroll av EU:s institutioner och organ.
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MOTIVERING

Efter fem års verksamhet har Eurojust visat att det behövs inom det juridiska samarbetet i 
brottsliga frågor. Men om man tar hänsyn till den allt ökande rörligheten, de globaliserande 
effekterna på gränsöverskridande brottslighet samt nya former av juridiskt samarbete så är det 
nu nödvändigt att ändra det Eurojustbeslut som antogs år 2002. 

Därför har 14 medlemsstater lämnat in ett initiativ till ändring av Eurojusts beslut av den 28 
februari 2002.  Huvudsyftet med förslaget är att stärka Eurojusts roll och befogenheter. Man 
bör betona att detta förslag på ett allmänt sätt återger (eller formaliserar) de metoder som 
Eurojust redan använder. 

De huvudsakliga punkterna i förslaget:

1. Inrättandet av en krissamordningscell 
Eurojusts samordnande uppgifter kräver att enheten är tillgänglig dygnet runt. Därför behövs 
det en krisenhet som ständigt bör vara tillgänglig. Cellens viktigaste uppgift är att när som 
helst mobilisera Eurojusts medlemmar.

2. Fler kollegieuppgifter åt Eurojust
Utskottet föreslår att denna typ av ingripanden utvidgas till att omfatta olika låsta situationer 
där de berörda nationella myndigheterna eller de nationella medlemmarna inte kan enas. 

3. Fastställande av en gemensam grund för en likvärdig dömande makt åt nationella 
medlemmar
Detta är en av de viktigaste punkterna i förslaget. För att Eurojust ska fungera effektivt är det 
mycket viktigt att det finns en gemensam minimigrund för en likvärdig dömande makt åt alla 
de nationella medlemmarna när de fungerar som en nationella behörig myndighet i sin 
medlemsstat. 

4. Inrättandet av Eurojusts nationella samordningssystem
Utskottet föreslår att ett nationellt system för samordning med Eurojust inrättas i varje 
medlemsstat så att det finns en förbindelse på nationell nivå mellan Eurojust, det europeiska 
rättsliga nätverket och olika europeiska nätverk som är verksamma på området. Tillräckligt 
snabb och strukturerad information är av största vikt för att Eurojust ska kunna fungera 
effektivt. Därför har Eurojusts nationella samordningssystem en annan uppgift, nämligen att 
på göra det lättare att på nationell nivå förse Eurojust med information om 
brottsundersökningar.

5. Mer informationsöverföring
Som angivits ovan är det nödvändigt med en tillräckligt snabb och strukturerad information 
för att Eurojust ska kunna fungera effektivt. För närvarande är de nationella myndigheterna 
inte skyldiga att sända information till Eurojust. Utskottet föreslår nu därför att det ska finnas 
en allmän skyldighet att överlämna sådan information till Eurojust som behövs för att 
Eurojust ska kunna utföra sina uppgifter. I förslaget finns ett krav på att det ska finnas 
nationella förfaranden för kontroll av att skyldigheten uppfylls.
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6. Förbindelser med det europeiska rättsliga nätverket
Utskottet föreslår att man ska behålla båda strukturerna och att man ska förbättra förbindelsen 
dem emellan på grundval av principen om samarbete och komplementaritet. Förslaget stärker 
det budgetmässiga läget för det europeiska rättsliga nätverket och det innehåller även en 
skyldighet att utbyta information. Dessutom skulle inrättandet av ett nationellt system för 
samordning med Eurojust underlätta samarbetet och få de nationella myndigheterna att vända 
sig till antingen Eurojust eller det europeiska rättsliga nätverket beroende på hur de olika 
fallen ser ut.

7. Klargör och stärker Eurojusts förbindelse med övriga parter
Förslaget stärker förbindelserna med Europol och det europeiska rättsliga nätverket och 
skapar förbindelser med andra europeiska och internationella organ, som t.ex. Frontex, 
SitCEN, Interpol och Världstullorganisationen.

8. Samarbete med tredjeland
Förslaget stärker Eurojusts roll gentemot tredjeländer genom att införa en ny beståndsdel, 
nämligen en möjlighet för Eurojust att utstationera sambandspersoner i länder som det håller 
på att utveckla ett särskilt samarbete med. Ytterligare en ny beståndsdel är Eurojusts 
möjlighet att direkt verkställa framställningar från tredjeländer. Men detta är möjligt endast 
om de relevanta internationella bestämmelserna tillåter det. För närvarande finns inte den 
möjligheten. 

II Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden håller med om att det finns ett behov av att stärka Eurojusts befogenheter och 
stöder denna målsättning i förslaget. Men det finns flera frågor som bör undersökas och 
åtgärdas noggrant så att man korrekt avväger Eurojusts och de nationella medlemmarnas 
befogenheter å ena sidan, och de svarandes rätt till försvar och en rättvis rättegång å andra 
sidan. 

Föredraganden anser att det är ytterst viktigt att garantera en adekvat skyddsnivå för 
personuppgifter som Eurojust använder i sin verksamhet. Föredraganden är medveten om att 
det finns ett starkt uppgiftsskyddssystem vid Eurojust. Men Eurojust använder sig av en stor 
mängd personuppgifter. Därför bör man lägga större vikt vid frågan om uppgiftsskydd. Att 
Eurojust bör ha ett ökat uppgiftsskydd anges i flera olika ändringsförslag. Det är viktigt att 
behålla stängda uppgiftslistor (med uppgifter om personer som är föremål för 
brottsundersökning) och uppgifter som Eurojust borde få behandla. Föredraganden oroar sig 
även över uppgifter som överförs till tredjeländer och internationella organisationer. Trots det 
faktum att uppgifter kan överföras endast om det finns ett avtal som undertecknats av båda 
parter och som granskats av specialister på uppgiftsskydd, så vet man inte vad som händer i 
verkligheten med dessa uppgifter när de överförs och om de relevanta avtalen verkligen följs 
eller hur de följs. Föredraganden föreslår därför att man ska införa ett utvärderingssystem.

Föredraganden stöder förslaget om att man ska fastställa en gemensam grund så att de 
nationella medlemmarna har en likvärdig dömande makt. Men det bör understrykas att 
Eurojusts grundläggande roll är att samordna juridiskt samarbete. Det finns därför flera 
ändringsförslag som handlar om situationer där de nationella medlemmarna har använt sin 
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dömande makt i brådskande fall. För att de inte ska missbruka sin makt föreslås det att man 
ska införa ett system med rapportering i efterhand där det ska förklaras varför en nationell 
medlem inte kunde fastställa en behörig nationell myndighet tillräckligt snabbt. Den 
informationen ska även ingå i Eurojusts årsrapporter. Enligt föredraganden är det dessutom 
inte möjligt att en nationell medlem rent generellt inte kan fastställa en behörig myndighet. 
Av denna anledning bör detta skäl till att en nationell medlem kan döma i brådskande fall 
strykas.

Flera ändringsförslag syftar till att höja skyddsnivån för de processuella rättigheterna som till 
exempel rätten till försvar, rätten till information och rätten till talan inför domstol. 

Föredraganden oroar sig även över det faktum att det inte finns någon hänvisning till 
Europaparlamentet i rådets ändringsförslag trots att parlamentet i framtiden, enligt artikel 69h 
i Lissabonfördraget, kommer att ha medbestämmanderätt i denna fråga och kommer att spela 
en viktig roll i översynen av Eurojusts verksamhet. Föredraganden anser därför att 
parlamentet redan nu, innan Lissabonfördraget trätt i kraft, borde få en viktigare roll i 
översynen av Eurojusts verksamhet.  Det är därför viktigt att inte bara sända information om 
Eurojusts arbete till Europaparlamentet, utan även att en företrädare kommer personligen så 
att Europaparlamentets ledamöter kan ställa frågor och diskutera. Europaparlamentet borde 
dessutom i större grad delta i frågor om uppgiftsskydd och få rapporter från Eurojusts
gemensamma tillsynsmyndighet.
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