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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne

o uzavření Dohody 

mezi Evropskou unií a Japonskem 

o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) ve spojení 

s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada ve dnech 26. a 27. února 2009 zmocnila předsednictví, aby za pomoci Komise 

zahájilo jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci 

v trestních věcech.

(2) V souladu s rozhodnutím Rady 2010/... ze dne ...1* byla Dohoda mezi Evropskou unií 

a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (dále jen „dohoda“) podepsána 

ve dnech 30. listopadu a 15. prosince 2009 s výhradou uzavření.

(3) Dohoda dosud nebyla uzavřena. Vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 

1. prosince 2009 se postupy Unie směřující k uzavření dohody řídí článkem 218 Smlouvy 

o fungování Evropské unie.

                                               

1 Úř. věst. L
* Pro Úř. věst.: Prosím vložte číslo, datum přijetí a odkaz na zveřejnění dokumentu 15921/09.
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(4) Dohoda by měla být schválena.

[(5) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na 

prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke 

Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily tyto členské státy své přání účastni se

přijímání a používání tohoto rozhodnutí.]

(6) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě 

o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání 

tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
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Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech se 

schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.*

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné provést jménem Unie podle 

čl. 31 odst. 1 dohody výměnu schvalovacích listin zavazujících Unii.1

                                               

* Viz dokument 15915/09.
1 Den vstupu dohody v platnost bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.
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Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V ... dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


