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Kuulemismenettely
Hyväksyntämenettely
Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen
Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset
Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla
kursiivilla.
Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan,
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan
paikannus.
Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset
Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille
Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen
(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))
(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)
Euroopan parlamentti, joka
–

ottaa huomioon neuvoston esityksen (11596/2015),

–

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on
muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä
tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut
parlamenttia (C8-0299/2015),

–

ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan
tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS
1
ja erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

–

ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–

ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan
mietinnön (A8-0008/2016),

1.

hyväksyy neuvoston esityksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin
hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä
kansallisille parlamenteille.

1

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.
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PERUSTELUT
Tämä esitys koskee Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyösopimuksen ehdotettua
hyväksymistä tarkoituksena parantaa oikeudellista yhteistyötä vakavien rikosten ja etenkin
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Sopimusluonnos sisältää määräyksiä
Eurojustin ja Montenegron välisestä toiminnallisesta yhteistyöstä, kuten yhteydenpidosta
vastaavan Montenegron syyttäjän siirtämisestä Eurojustiin ja tietojen vaihdosta henkilötiedot
mukaan lukien.
Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen on hyväksynyt sopimusluonnoksen
Eurojust-yksikön perustamisesta tehdyn päätöksen 26 a artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen
lausunto on sopimusluonnoksen liitteenä. Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen
huomautti erityisesti, että kaikki Eurojustin päätösesitykseen ehdottamat tarkistukset on otettu
huomioon ja Montenegro on osapuolena Euroopan neuvoston 28. tammikuuta 1981
tekemässä yleissopimuksessa, joka koskee henkilötietojen automaattista käsittelyä, sekä sen
pöytäkirjassa, joka koskee valvontaviranomaisia ja rajat ylittäviä tietovirtoja.
Yhteinen valvontaviranomainen on todennut sopimusluonnokseen sisältyvät henkilötietojen
vaihtoa koskevat säännökset asianmukaisiksi.
Jotta voidaan vahvistaa kansainvälisen rikollisuuden torjumista ja tehostaa oikeudellista
yhteistyötä unionissa, Eurojustilla on selvä toiminnallinen tarve tehdä yhteistyötä
Montenegron kanssa.
Eurojust-yksikön perustamisesta 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen, jota on
tarkistettu viimeksi 16. joulukuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/426/YOS,
26 a artiklan 2 kohdan mukaan neuvoston on hyväksyttävä määräenemmistöllä sopimukset,
joita Eurojust tekee kolmansien maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa.
Entisen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jota unionin
tuomioistuin katsoi 16. huhtikuuta 2015 edelleen sovellettavan, ja pöytäkirjan
N:o 36 9 artiklan mukaisesti neuvoston on kuultava parlamenttia, kun se hyväksyy
täytäntöönpanotoimia kolmannen pilarin säännöstön nojalla, ja se voi asettaa parlamentille
aikarajan, jonka puitteissa parlamentin on annettava lausuntonsa (Euroopan unionin
tuomioistuin, C-317/13 ja C-679/13, 15. huhtikuuta 2015).
Esittelijä kannattaa tämän yhteistyösopimuksen tekemistä Montenegron kanssa, koska se
helpottaisi ja vahvistaisi vakavan rikollisuuden torjuntaa ja auttaisi parantamaan erityisesti
järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin liittyvää oikeudellista yhteistyötä.
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ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
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