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NÕUKOGU OTSUS,

…,

Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise 

kriminaalasjades osutatava vastastikuse õigusabi lepingu 

sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 82 lõike 1 punkti d koostoimes 

artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut1

                                               

1 ELT C …
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu volitas 26.–27. veebruaril 2009 eesistujariiki alustama komisjoni abiga 

läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise kriminaalasjades osutatava vastastikuse 

õigusabi lepingu üle.

(2) Euroopa Liidu ja Jaapani vahelisele kriminaalasjades osutatava vastastikuse õigusabi 

lepingule (edaspidi „leping”) kirjutati kooskõlas nõukogu … otsusega 2010/…* alla 

30. novembril ja 15. detsembril 2009, eeldusel et leping sõlmitakse.

(3) Leping on seni sõlmimata. Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 

reguleeritakse lepingu sõlmimiseks vajalikke liidu menetlusi Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 218.

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada dokumendi 15921/09 number ja vastuvõtmise kuupäev.
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(4) Leping tuleks heaks kiita.

(5) [Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Ühendkuningriigi ja 

Iirimaa seisukohta (vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) käsitleva 

protokolli artikli 3 kohaselt on need liikmesriigid teatanud oma soovist osaleda käesoleva 

otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.]

(6) Euroopa Liidu lepingule Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta 

käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel 

ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
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Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline kriminaalasjades osutatava vastastikuse õigusabi leping on 

käesolevaga liidu nimel heaks kiidetud.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel osalema lepingu 

artikli 31 lõikes 1 ette nähtud heakskiitmiskirjade vahetamises, et leping muutuks liidule siduvaks1.

                                               

 Vt dokument 15915/09.
1 Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.
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Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

…,

Nõukogu nimel

eesistuja


