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Ændringsforslag 27 får følgende ordlyd: 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Eurojust bevarer sin kompetence: 

 a) i forbindelse med de strafbare 

handlinger, der fremgår af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv EU 

2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig 

bekæmpelse af svig rettet mod Den 

Europæiske Unions finansielle interesser* 

("BIF-direktivet"), hvis Den Europæiske 

Anklagemyndighed ikke har kompetence 

eller ikke udøver den 

 b) i sager vedrørende strafbare handlinger 

omfattet af BIF-direktivet i forbindelse 

med medlemsstater, som ikke deltager i 



 

PE606.167v03-00 2/4 RR\1137466DA.docx 

DA 

Den Europæiske Anklagemyndighed 

 c) i sager, der berører både 

medlemsstater, der deltager, og 

medlemsstater, der ikke deltager i Den 

Europæiske Anklagemyndighed i 

forbindelse med anmodninger fra de 

medlemsstater, der ikke deltager i Den 

Europæiske Anklagemyndighed, og 

anmodninger fra Den Europæiske 

Anklagemyndighed selv. 

 _________________ 

 * EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29. 

 

Ændringsforslag 37: 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Eurojust afgiver på anmodning af 

en kompetent myndighed en skriftlig 

udtalelse om gentagne afslag på eller 

vanskeligheder med at efterkomme 

anmodninger og afgørelser om retligt 

samarbejde, herunder afgørelser, der er 

baseret på instrumenter, der gennemfører 

princippet om gensidig anerkendelse, 

forudsat at det ikke har kunnet løses efter 

aftale mellem de kompetente nationale 

myndigheder eller ved de pågældende 

nationale medlemmers indgriben. 

Udtalelsen sendes straks til de berørte 

medlemsstater. 

5. Eurojust afgiver på anmodning af 

en kompetent myndighed eller på eget 

initiativ en skriftlig udtalelse om gentagne 

afslag på eller vanskeligheder med at 

efterkomme anmodninger og afgørelser om 

retligt samarbejde, herunder afgørelser, der 

er baseret på instrumenter, der 

gennemfører princippet om gensidig 

anerkendelse, forudsat at det ikke har 

kunnet løses efter aftale mellem de 

kompetente nationale myndigheder eller 

ved de pågældende nationale medlemmers 

indgriben. Udtalelsen sendes straks til de 

berørte medlemsstater. 

 

Ændringsforslag 39 får følgende ordlyd: 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. De nationale medlemmers og deres 

stedfortræderes mandat er på mindst fire 



 

RR\1137466DA.docx 3/4 PE606.167v03-00 

 DA 

år og kan forlænges én gang.  

 Ved mandatets udløb eller ved fratræden 

fortsætter medlemmerne i deres hverv, 

indtil deres mandat er forlænget, eller 

indtil de afløses. 

 

Ændringsforslag 48 udgår. 

 

Følgende ændringsforslag indsættes efter ændringsforslag 51: 

Ændringsforslag 194: 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemmernes og deres 

stedfortræderes mandat er på mindst fire 

år og kan forlænges én gang. Ved 

mandatets udløb eller ved fratræden 

fortsætter medlemmerne i deres hverv, 

indtil deres mandat er forlænget, eller 

indtil de afløses. 

udgår 

 

Ændringsforslag 90 får følgende ordlyd: 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder udveksler alle de oplysninger 

med Eurojust, der er nødvendige med 

henblik på udførelsen af Eurojusts opgaver 

i henhold til artikel 2 og 4 samt 

databeskyttelsesreglerne i denne 

forordning. Dette skal mindst omfatte de 

oplysninger, der er omhandlet i stk. 5, 6 og 

1. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder udveksler alle de oplysninger 

med Eurojust, der er nødvendige med 

henblik på udførelsen af Eurojusts opgaver 

i henhold til artikel 2 og 4 samt med EU-

lovgivningen om databeskyttelse i denne 

forordning. Dette skal mindst omfatte de 

oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, 5 og 
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7. 6. 

 

Ændringsforslag 96 får følgende ordlyd: 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De kompetente nationale myndigheder 

besvarer uden ugrundet ophold Eurojusts 

anmodninger og udtalelser, jf. artikel 4. 

Hvis de berørte medlemsstaters 

kompetente myndigheder beslutter ikke at 

efterkomme en anmodning som omhandlet 

i artikel 4, stk. 2, eller beslutter ikke at 

følge en skriftlig udtalelse som omhandlet i 

artikel 4, stk. 4 og 5, underretter de uden 

ugrundet ophold Eurojust om deres 

beslutning og begrunder den. Hvis det 

ikke er muligt at begrunde et afslag på at 

efterkomme en anmodning, fordi dette 

ville skade væsentlige nationale 

sikkerhedsinteresser eller bringe 

personers sikkerhed i fare, kan 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder gøre operationelle grunde 

gældende. 

De kompetente nationale myndigheder 

besvarer uden ugrundet ophold - i 

hastesager kan Eurojust fastsætte en 

svarfrist - Eurojusts anmodninger og 

udtalelser, jf. artikel 4. De berørte 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

skal efterkomme en anmodning fra 

Eurojust som omhandlet i artikel 4, stk. 2, 

eller følge en skriftlig udtalelse som 

omhandlet i artikel 4, stk. 4 og 5, 

medmindre de over for Eurojust i en 

begrundet udtalelse kan godtgøre, at en 

umiddelbar efterkommelse vil bringe 

gennemførelsen af en igangværende 

efterforskning eller en enkeltpersons 

sikkerhed i fare. Enhver forsinkelse med 

hensyn til at efterkomme anmodninger og 

udtalelser fra Eurojust i medfør af artikel 

4 skal begrundes behørigt. 

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


