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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av 

avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro 

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

(Samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets utkast (11596/2015), 

– med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade 

lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om 

övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-

0299/2015),  

– med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av 

Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet
1
, särskilt artikel 26a.2,  

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor (A8-0008/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast.  

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 

från den text som parlamentet har godkänt. 

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 

den text som parlamentet har godkänt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och Eurojust. 

                                                 
1
  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1. 
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MOTIVERING 

 

Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett samarbetsavtal mellan Eurojust  

och Montenegro med syftet att förbättra det rättsliga samarbetet i kampen mot grov 

brottslighet, i synnerhet organiserad brottslighet och terrorism. Detta utkast till avtal 

innehåller bestämmelser om operativt samarbete mellan Eurojust och Montenegro, såsom 

Montenegros utstationering av en sambandsåklagare till Eurojust och utbyte av information 

som inkluderar personuppgifter. 

 

I enlighet med artikel 26a.2 i Eurojustbeslutet har Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet 

godkänt utkastet till avtal. Tillsynsmyndighetens yttrande medföljer som en bilaga till 

utkastet. Tillsynsmyndigheten har framför allt konstaterat att Eurojusts alla föreslagna 

ändringar av utkastet till avtal har beaktats och att Montenegro är part i Europarådets 

konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 

personuppgifter och dess tilläggsprotokoll om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande 

uppgiftsflöden.   

Den gemensamma tillsynsmyndigheten har kommit fram till att bestämmelserna om skydd för 

personuppgifter i avtalsutkastet var ändamålsenliga.  

 

För att stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och förbättra det rättsliga 

samarbetet i Europa finns det ett klart operativt behov för Eurojust att samarbeta med 

Montenegro.  

 

I enlighet med artikel 26a.2 i rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust, 

senast ändrat genom rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008, ska rådet med 

kvalificerad majoritet godkänna de avtal som Eurojust har ingått med tredjeländer eller 

internationella organisationer. 

 

I enlighet med artikel 39.1 i det f.d. fördraget om Europeiska unionen, vilken enligt 

domstolens beslut den 16 april 2015 fortfarande är tillämplig i enlighet med artikel 9 i 

protokoll 36, är rådet skyldigt att höra parlamentet vid antagandet av genomförandeåtgärder 

på grundval av regelverket i den tredje pelaren. Rådet har även möjlighet att fastställa en 

tidsfrist för när parlamentet ska yttra sig (Europeiska unionens domstols domar i målen C-

317/13 och C-679/13, 15 april 2015).  

 

Föredraganden stöder ingåendet av detta samarbetsavtal med Montenegro, eftersom det skulle 

stödja och stärka kampen mot grov brottslighet och bidra till att förbättra det rättsliga 

samarbetet, särskilt när det gäller organiserad brottslighet och terrorism. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro 

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

Begäran om samråd med parlamentet 8.10.2015    

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

LIBE 

14.10.2015 
   

Rådgivande utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

AFET 

14.10.2015 

JURI 

14.10.2015 
  

Inget yttrande avges 

       Beslut 

AFET 

13.10.2015 

JURI 

26.11.2015 
  

Föredragande 

       Utnämning 

Nathalie 

Griesbeck 

19.11.2015 

   

Antagande 14.1.2016    
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