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Poprawka 27 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Eurojust pozostaje organem 

właściwym: 

 

 

a) w odniesieniu do przestępstw 

określonych w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z 

dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania 

za pośrednictwem prawa karnego nadużyć 

na szkodę interesów finansowych Unii* 

(tzw. dyrektywa PIF) w zakresie, w jakim 
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Prokuratura Europejska nie jest organem 

właściwym lub nie wykonuje swoich 

kompetencji; 

 b ) w sprawach dotyczących przestępstw 

określonych w dyrektywie PIF, w 

przypadku wniosków państw 

członkowskich, które nie uczestniczą w 

Prokuraturze Europejskiej; 

 c) w sprawach, które dotyczą zarówno 

uczestniczących państw członkowskich, 

jak i państw członkowskich, które nie 

uczestniczą w Prokuraturze Europejskiej, 

w przypadku wniosków tych państw 

członkowskich, które nie uczestniczą w 

Prokuraturze Europejskiej i wniosków ze 

strony samej Prokuratury Europejskiej. 

 _________________ 

 * Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29. 

 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Na wniosek właściwego organu 

Eurojust wydaje pisemną opinię w sprawie 

powtarzających się przypadków odmowy 

lub trudności związanych z wykonaniem 

wniosków i decyzji dotyczących 

współpracy wymiarów sprawiedliwości, w 

tym również tych opartych na 

instrumentach służących wdrożeniu zasady 

wzajemnego uznawania, pod warunkiem że 

właściwym organom krajowym nie udało 

się rozwiązać danej kwestii za obopólnym 

porozumieniem lub przy pomocy 

zainteresowanych przedstawicieli 

krajowych. Opinia ta zostaje bezzwłocznie 

przekazana zainteresowanym państwom 

5. Na wniosek właściwego organu lub 

z własnej inicjatywy Eurojust wydaje 

pisemną opinię w sprawie powtarzających 

się przypadków odmowy lub trudności 

związanych z wykonaniem wniosków i 

decyzji dotyczących współpracy 

wymiarów sprawiedliwości, w tym 

również tych opartych na instrumentach 

służących wdrożeniu zasady wzajemnego 

uznawania, pod warunkiem że właściwym 

organom krajowym nie udało się rozwiązać 

danej kwestii za obopólnym 

porozumieniem lub przy pomocy 

zainteresowanych przedstawicieli 

krajowych. Opinia ta zostaje natychmiast 

przekazana zainteresowanym państwom 
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członkowskim. członkowskim. 

 

Poprawka  39 otrzymuje brzmienie: 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Kadencja przedstawicieli 

krajowych i ich zastępców trwa cztery lata 

i jest odnawialna jednokrotnie. 

 Po upływie kadencji lub w przypadku 

rezygnacji członkowie pełnią swoje 

funkcje do czasu odnowienia ich kadencji 

lub do czasu ich zastąpienia. 

 

Skreśla się poprawkę 48. 

 

Po poprawce 51 wprowadza się następującą poprawkę: 

Poprawka  194 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kadencja członków kolegium i ich 

zastępców trwa co najmniej cztery lata i 

może zostać jednokrotnie odnowiona. Po 

upływie kadencji lub w przypadku 

rezygnacji członkowie pełnią swoje 

funkcje do czasu odnowienia ich kadencji 

lub do czasu ich zastąpienia. 

 

 

skreślony 
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Poprawka  90 otrzymuje brzmienie: 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwe organy państw 

członkowskich wymieniają z Eurojustem 

wszelkie informacje konieczne do 

wykonywania jego zadań zgodnie z art. 2 i 

4 oraz z przepisami o ochronie danych 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 

Wymiana ta obejmuje przynajmniej 

informacje, o których mowa w ust. 5, 6 i 7. 

1. Właściwe organy państw 

członkowskich wymieniają z Eurojustem 

wszelkie informacje konieczne do 

wykonywania jego zadań zgodnie z art. 2 i 

4 oraz z ustawodawstwem unijnym o 

ochronie danych określonymi w 

niniejszym rozporządzeniu. Wymiana ta 

obejmuje przynajmniej informacje, o 

których mowa w ust. 4, 5 i 6. 

 

Poprawka  96 otrzymuje brzmienie: 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwe organy krajowe bez zbędnej 

zwłoki podejmują działania w sprawie 

wniosków i opinii Eurojustu wydanych na 

podstawie art. 4. Jeżeli właściwe organy 

zainteresowanych państw członkowskich 

postanowią nie uwzględnić wniosku, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2, lub 

postanowią, że nie zastosują się do 

pisemnej opinii, o której mowa w art. 4 ust. 

4 lub 5, bez zbędnej zwłoki informują 

Eurojust o swojej decyzji i jej 

przyczynach. Jeżeli podanie przyczyn 

decyzji o odmowie przyjęcia wniosku nie 

jest możliwe ze względu na fakt, że 

wyrządziłoby to szkodę żywotnym 

interesom bezpieczeństwa narodowego lub 

zagroziłoby bezpieczeństwu osób 

fizycznych, właściwe organy państw 

członkowskich mogą powołać się na 

względy operacyjne. 

Właściwe organy krajowe bez zbędnej 

zwłoki podejmują działania w sprawie 

wniosków i opinii Eurojustu wydanych na 

podstawie art. 4, a w pilnych sprawach 

Eurojust może wskazać termin podjęcia 

takich działań. Właściwe organy 

zainteresowanych państw członkowskich 

są zobowiązane zastosować się do wniosku 

złożonego przez Eurojust, o którym mowa 

w art. 4 ust. 2, lub do pisemnej opinii, o 

której mowa w art. 4 ust. 4 lub 5, chyba że 

mogą wykazać Eurojustowi w 

uzasadnionej opinii, że natychmiastowe 

zastosowanie się do wniosku zagroziłoby 

pomyślnemu prowadzeniu toczącego się 

postępowania przygotowawczego lub 

bezpieczeństwu osób. Wszelkie opóźnienia 

w zakresie zastosowania się do wniosków i 

opinii Eurojustu wynikających z art. 4 

muszą być należycie uzasadnione. 
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(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


