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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om udkast til Rådets afgørelse om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af 

Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro 

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Rådets udkast (11596/2015), 

– der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved 

Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i 

henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0299/2015),  

– der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af 

Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet
1
, særlig artikel 26a, stk. 2,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender (A8-0008/2016), 

1. godkender Rådets udkast; 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 

godkendt, i væsentlig grad; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

Eurojust. 

                                                 
1
 EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1. 
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BEGRUNDELSE 

Dette forslag vedrører den foreslåede godkendelse af en aftale mellem Eurojust og 

Montenegro med henblik på at styrke det retlige samarbejde i bekæmpelsen af grov 

kriminalitet, navnlig organiseret kriminalitet og terrorisme. Dette udkast til en aftale omfatter 

bestemmelser vedrørende det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Montenegro, 

f.eks. om udstationering af en forbindelsesanklager fra Montenegro i Eurojust og udveksling 

af oplysninger, herunder personoplysninger. 

Den Fælles Kontrolinstans for Eurojust har godkendt udkastet til aftale i overensstemmelse 

med artikel 26a, stk. 2, i afgørelsen om Eurojust; dens udtalelse er vedlagt udkastet til aftale. 

Den Fælles Kontrolinstans bemærkede navnlig, at der er taget hensyn til alle Eurojusts 

ændringsforslag til udkastet til aftale, og at Montenegro er part i Europarådets konvention af 

28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk 

databehandling af personoplysninger og dens tillægsprotokol om tilsynsmyndigheder og 

grænseoverskridende dataudveksling.  

Den Fælles Kontrolinstans har konkluderet, at bestemmelserne om udveksling af 

personoplysninger i udkastet til aftalen er tilstrækkelige.  

Der er et klart operationelt behov for, at Eurojust samarbejder med Montenegro, med henblik 

på at styrke bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og styrke det retlige 

samarbejde i Europa.  

I henhold til artikel 26a, stk. 2, i Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af 

Eurojust, som ændret ved Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008, er det Rådet, 

der, med kvalificeret flertal, skal godkende de aftaler, Eurojust indgår med tredjelande eller 

internationale organisationer. 

I henhold til artikel 39, stk. 1, i den tidligere traktat om Den Europæiske Union, som ifølge 

Domstolens dom af 16. april 2015 stadig finder anvendelse, skal Rådet i overensstemmelse 

med artikel 9 i protokol nr. 36 høre Parlamentet i forbindelse med vedtagelsen af 

gennemførelsesforanstaltninger på grundlag af den tredje søjle i EU-retten og kan fastsætte en 

frist for Parlamentet til at afgive udtalelse (Domstolens dom af 15. april 2015 i sag C-317/13 

og C-679/13).  

Ordføreren støtter indgåelsen af denne samarbejdsaftale med Montenegro, da den vil støtte og 

styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet og vil bidrage til at forbedre det retlige samarbejde, 

navnlig i forbindelse med organiseret kriminalitet og terrorisme. 
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG 

Titel Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro 
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