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Tarkistus 27 kuuluu seuraavasti: 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Eurojust on edelleen 

toimivaltainen seuraavien osalta: 

 a) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston 5 päivänä heinäkuuta 2017 

unionin taloudellisiin etuihin 

kohdistuvien petosten torjunnasta 

rikosoikeudellisin keinoin annetussa 

direktiivissä EU/2017/1371*, (jäljempänä 

’PIF-direktiivi’) tarkoitetut rikokset, siltä 

osin kuin EPPO ei ole toimivaltainen tai 

ei käytä toimivaltaansa; 

 b) tapauksissa, jotka koskevat PIF-

direktiivissä tarkoitettuja rikoksia, niiden 
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jäsenvaltioiden tekemien pyyntöjen osalta, 

jotka eivät osallistu EPPOon; 

 c) tapauksissa, jotka koskevat sekä 

EPPOon osallistuvia jäsenvaltioita että 

jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu 

EPPOon, niiden jäsenvaltioiden tekemien 

pyyntöjen osalta, jotka eivät osallistu 

EPPOon, ja  

EPPOn itsensä tekemien pyyntöjen osalta. 

 _________________ 

 * EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29. 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Eurojust antaa toimivaltaisen 

viranomaisen pyynnöstä kirjallisen 

lausunnon oikeudellista yhteistyötä 

koskevien pyyntöjen ja päätösten 

täytäntöönpanoon liittyvistä toistuvista 

hylkäämisistä tai vaikeuksista, myös 

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 

soveltamiseen tarkoitettujen välineiden 

osalta, edellyttäen, että asiaa ei ole voitu 

ratkaista toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisen keskinäisellä sopimuksella 

tai asianomaisten kansallisten jäsenten 

toimilla. Lausunto on toimitettava 

viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille. 

5. Eurojust antaa toimivaltaisen 

viranomaisen pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan kirjallisen lausunnon 

oikeudellista yhteistyötä koskevien 

pyyntöjen ja päätösten täytäntöönpanoon 

liittyvistä toistuvista hylkäämisistä tai 

vaikeuksista, myös vastavuoroisen 

tunnustamisen periaatteen soveltamiseen 

tarkoitettujen välineiden osalta, edellyttäen, 

että asiaa ei ole voitu ratkaista 

toimivaltaisten kansallisten viranomaisen 

keskinäisellä sopimuksella tai 

asianomaisten kansallisten jäsenten 

toimilla. Lausunto on toimitettava 

välittömästi asianomaisille jäsenvaltioille. 

Tarkistus 39 kuuluu seuraavasti: 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Kansallisten jäsenten ja heidän 

varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. 

Toimikausi voidaan uusia kerran. 

 Kun jäsenen toimikausi päättyy tai hän 

eroaa, hän jatkaa tehtävässään, kunnes 
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hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi 

tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen. 

Tarkistus 48 poistetaan. 

 

Seuraava tarkistus lisätään tarkistuksen 51 jälkeen: 

Tarkistus  194 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenten ja varajäsenten 

toimikausi on vähintään neljä vuotta. 

Toimikausi voidaan uusia kerran. Kun 

jäsenen toimikausi päättyy tai hän eroaa, 

hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on 

nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen 

tilalleen on nimitetty uusi jäsen. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus 90 kuuluu seuraavasti 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset vaihtavat Eurojustin kanssa 

kaikkia sen tehtävien suorittamiseksi 

tarvittavia tietoja 2 ja 4 artiklan sekä tässä 

asetuksessa vahvistettujen tietosuojaa 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Tähän on 

kuuluttava vähintään 5, 6 ja 7 kohdassa 

tarkoitetut tiedot. 

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset vaihtavat Eurojustin kanssa 

kaikkia sen tehtävien suorittamiseksi 

tarvittavia tietoja 2 ja 4 artiklan sekä tässä 

asetuksessa vahvistettujen unionin 

lainsäädännön tietosuojaa koskevien 

sääntöjen mukaisesti. Tähän on kuuluttava 

vähintään 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut 

tiedot. 

Tarkistus 96 kuuluu seuraavasti 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 

on vastattava ilman aiheetonta viivytystä 

Eurojustin 4 artiklan nojalla esittämiin 

pyyntöihin ja lausuntoihin. Jos 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset päättävät, 

etteivät ne täytä 4 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua pyyntöä tai etteivät ne 

noudata 4 artiklan 4 tai 5 kohdassa 

tarkoitettua kirjallista lausuntoa, niiden on 

ilmoitettava Eurojustille ilman aiheetonta 

viivytystä päätöksensä ja sen perustelut. 

Jos pyynnön täyttämättä jättämistä 

koskevia perusteluja ei ole mahdollista 

esittää siitä syystä, että tämä 

vahingoittaisi keskeisiä kansallisia 

turvallisuusetuja tai vaarantaisi 

henkilöiden turvallisuuden, 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset voivat vedota operatiivisiin 

syihin. 

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 

on vastattava ilman aiheetonta viivytystä 

Eurojustin 4 artiklan nojalla esittämiin 

pyyntöihin ja lausuntoihin. Kiireellisissä 

tapauksissa Eurojust voi asettaa 

vastaamiselle määräajan. Asianomaisten 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on täytettävä 4 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettu Eurojustin pyyntö 

tai noudatettava 4 artiklan 4 tai 5 kohdassa 

tarkoitettua kirjallista lausuntoa, elleivät ne 

kykene perustelemaan Eurojustille 

annettavassa perustellussa lausunnossa, 

että välitön noudattaminen vaarantaisi 

vireillä olevan tutkinnan onnistumisen tai 

henkilön turvallisuuden. Kaikki 

Eurojustin 4 artiklan nojalla tekemien 

pyyntöjen ja lausuntojen noudattamiseen 

liittyvät viivästykset on perusteltava 

asianmukaisesti. 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


