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Ändringsförslag 27 ska lyda som följer: 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Eurojust ska ha fortsatt behörighet 

 a) för brott som anges i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 

bekämpande genom straffrättsliga 

bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 

mot unionens finansiella intressen (”PIF-

direktivet”) i de fall då den europeiska 

åklagarmyndigheten inte har behörighet 

eller inte utövar sin behörighet, 

  

b) i fall som rör de brott som anges i PIF-
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direktivet på begäran från medlemsstater 

som inte deltar i samarbetet kring den 

europeiska åklagarmyndigheten, 

  

c) i fall som inbegriper både deltagande 

medlemsstater och medlemsstater som 

inte deltar i samarbetet kring den 

europeiska åklagarmyndigheten på 

begäran från de medlemsstater som inte 

deltar och från den europeiska 

åklagarmyndigheten själv. 

 ________________ 

* EUT L 198, 28.7.2017, s. 29. 

 

Ändringsförslag 37 ska lyda som följer: 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. På begäran av en behörig 

myndighet ska Eurojust utfärda ett 

skriftligt yttrande om upprepade avslag 

eller svårigheter beträffande 

verkställigheten av begäranden och beslut 

om rättsligt samarbete, inbegripet 

beträffande instrument som ger verkan åt 

principen om ömsesidigt erkännande, om 

den inte kan lösas i samförstånd mellan de 

berörda nationella myndigheterna eller 

genom ingripande av de berörda nationella 

medlemmarna. Yttrandet ska omedelbart 

vidarebefordras till de berörda 

medlemsstaterna. 

5. På begäran av en behörig 

myndighet eller på eget initiativ ska 

Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande om 

upprepade avslag eller svårigheter 

beträffande verkställigheten av begäranden 

och beslut om rättsligt samarbete, även 

sådana som baseras på instrument som ger 

verkan åt principen om ömsesidigt 

erkännande, om problemet inte har kunnat 

lösas i samförstånd mellan de berörda 

nationella myndigheterna eller genom 

ingripande av de berörda nationella 

medlemmarna. Yttrandet ska omedelbart 

vidarebefordras till de berörda 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag 39 ska lyda som följer: 



 

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

 SV 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Mandatperioden för de nationella 

medlemmarna och deras biträdande 

nationella medlemmar ska vara fyra år 

och ska kunna förlängas en gång. 

 Vid utgången av deras mandatperiod eller 

i händelse av att de avgår ska 

medlemmarna kvarstå i ämbetet tills deras 

mandatperiod förlängs eller tills de 

ersätts. 

 

Ändringsförslag 48 ska strykas. 

 

Följande ändringsförslag ska införas efter ändringsförslag 51: 

Ändringsförslag  194 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Mandatperioden för 

medlemmarna och deras biträdande 

nationella medlemmar ska vara minst fyra 

år och ska kunna förlängas en gång. Vid 

utgången av deras mandatperiod eller i 

händelse av att de avgår ska 

medlemmarna kvarstå i ämbetet tills deras 

mandatperiod förlängs eller tills de 

ersätts. 

utgår 

 

Ändringsförslag 90 ska lyda som följer: 
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Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna ska med Eurojust utbyta 

all information som är nödvändig för att 

Eurojust ska kunna fullgöra sina uppgifter i 

enlighet med artiklarna 2 och 4 samt de 

regler om dataskydd som anges i denna 

förordning. Detta ska minst omfatta den 

information som avses i punkterna 5, 6 och 

7. 

1. De behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna ska med Eurojust utbyta 

all information som är nödvändig för att 

Eurojust ska kunna fullgöra sina uppgifter i 

enlighet med artiklarna 2 och 4 samt EU-

lagstiftningen om uppgiftsskydd som 

anges i denna förordning. Detta ska minst 

omfatta den information som avses i 

punkterna 4, 5 och 6. 

 

Ändringsförslag 96 ska lyda som följer: 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De behöriga nationella myndigheterna ska 

utan onödigt dröjsmål svara på Eurojusts 

begäranden och yttranden som lämnats 

enligt artikel 4. När de behöriga 

myndigheterna i berörda medlemsstater 

inte uppfyller en sådan begäran som avses 

i artikel 4.2 eller beslutar att inte följa ett 

sådant skriftligt yttrande som avses i 

artikel 4.4 eller 4.5, ska de informera 

Eurojust utan onödigt dröjsmål om deras 

beslut och skälen till det. Där det inte är 

möjligt att ange skälen för att inte 

uppfylla en begäran på grund av att det 

skulle skada viktiga nationella 

säkerhetsintressen eller äventyra en 

persons säkerhet kan de behöriga 

myndigheterna i medlemsstaten ange 

operativa skäl. 

De behöriga nationella myndigheterna ska 

utan otillbörligt dröjsmål, i brådskande 

fall inom en tidsfrist som Eurojust 

fastställer, besvara Eurojusts begäranden 

och yttranden enligt artikel 4. De berörda 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska tillmötesgå en begäran från Eurojust 

enligt artikel 4.2 eller följa ett skriftligt 

yttrande enligt artikel 4.4 eller 4.5, 

förutom om de i ett motiverat yttrande kan 

styrka inför Eurojust att omedelbar 

efterlevnad skulle äventyra en pågående 

utredning eller en enskild persons 

säkerhet. Alla dröjsmål i efterlevnaden av 

begäranden och yttranden från Eurojust 

enligt artikel 4 måste vederbörligen 

motiveras. 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 


