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PR_COD_1amCom

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 förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 och rådets beslut 
2005/671/RIF vad gäller digitalt informationsutbyte i terrorismärenden
(COM(2021)0757 – C9-0449/2021 – 2021/0393(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0767),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 16.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0441/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0261/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att verkningsfullt kunna 
bekämpa terrorism är det avgörande att ha 
ett effektivt utbyte av information mellan 
behöriga myndigheter och unionsbyråer för 
att utreda eller lagföra terroristbrott. Det är 

(7) För att verkningsfullt kunna 
bekämpa terrorism är det avgörande att ha 
ett effektivt utbyte av information mellan 
behöriga myndigheter och unionsbyråer för 
att utreda eller lagföra terroristbrott. Det är 
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väsentligt att ha så fullständig och 
uppdaterad information som möjligt. Det 
ihållande terroristhotet och företeelsens 
komplexitet ställer stora krav på ett allt 
större informationsutbyte.

väsentligt att ha så fullständig, 
strukturerad, uppdaterad och organiserad 
information som möjligt och att 
systematiskt dela denna information med 
hjälp av en gemensam struktur.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom terroristorganisationer i 
allt högre grad är involverade i andra 
former av allvarlig brottslighet, såsom 
människohandel, narkotikahandel och 
penningtvätt, är det också nödvändigt att 
dubbelkontrollera rättsliga förfaranden som 
rör sådana allvarliga brott.

(8) Eftersom terroristorganisationer i 
allt högre grad är involverade i andra 
former av allvarlig och organiserad 
brottslighet, såsom människohandel, 
narkotikahandel, ekonomisk brottslighet 
och penningtvätt, är det också nödvändigt 
att dubbelkontrollera rättsliga förfaranden 
som rör sådana allvarliga brott.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att Eurojust ska kunna 
identifiera kopplingar mellan 
gränsöverskridande rättsliga förfaranden 
mot personer som misstänks för 
terroristbrott samt kopplingar mellan 
rättsliga förfaranden mot personer som 
misstänks för terroristbrott och information 
som behandlas i Eurojust i samband med 
andra fall av allvarlig brottslighet, är det 
viktigt att Eurojust får tillräcklig 
information för att kunna dubbelkontrollera 
dessa uppgifter.

(9) För att Eurojust ska kunna 
identifiera kopplingar mellan 
gränsöverskridande rättsliga förfaranden 
mot personer som misstänks för 
terroristbrott samt kopplingar mellan 
rättsliga förfaranden mot personer som 
misstänks för terroristbrott och information 
som behandlas i Eurojust i samband med 
andra fall av allvarlig brottslighet, är det 
viktigt att Eurojust utan dröjsmål och i 
tidigast möjliga skede får den information 
från de behöriga myndigheterna som 
krävs för att kunna dubbelkontrollera dessa 
uppgifter och identifiera dessa kopplingar.

Ändringsförslag 4
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att kunna tillhandahålla sådana 
uppgifter behöver de behöriga 
myndigheterna veta exakt vilken typ av 
information de måste överföra till Eurojust, 
liksom i vilket skede av de nationella 
förfarandena och i vilka ärenden detta bör 
ske. Detta väntas medföra en markant 
ökning av den information som Eurojust 
kommer att få.

(10) För att kunna tillhandahålla sådana 
uppgifter behöver de behöriga 
myndigheterna veta exakt vilken typ av 
information de måste överföra till Eurojust, 
liksom i vilket skede av de nationella 
straffrättsliga förfarandena och i vilka 
ärenden detta bör ske. De behöriga 
nationella myndigheterna bör överföra 
information till Eurojust på ett 
halvautomatiserat och strukturerat sätt. 
Ett halvautomatiserat sätt är ett sätt där 
det läge som används för att överföra 
information delvis är automatiserat och 
delvis styrs av människan. Detta väntas 
medföra en markant ökning av kvaliteten 
och relevansen hos den information som 
Eurojust kommer att få.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Införandet av nya befogenheter att 
dela, lagra och dubbelkontrollera 
uppgifter kommer att markant öka den 
mängd uppgifter som behandlas vid 
Eurojust. Därför bör ytterligare 
ekonomiska, personella och tekniska 
resurser tillhandahållas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tillförlitliga identifieringsuppgifter 
är avgörande för möjligheten att identifiera 
kopplingar mellan terrorismutredningar 
och rättsliga förfaranden mot personer som 
är misstänkta för terroristbrott. På grund av 
osäkerheten kring alfanumeriska uppgifter, 
särskilt för tredjelandsmedborgare, bör det 
vara möjligt att utbyta biometriska 
uppgifter. På grund av biometriska 
uppgifters känsliga karaktär, och på grund 
av den inverkan behandling av biometriska 
uppgifter har på rätten till respekt för 
privatlivet och familjelivet och till skydd 
av personuppgifter, som fastslås i 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
bör de behöriga myndigheterna och 
Eurojust tillämpa ett strikt 
nödvändighetstest i varje enskilt fall.

(12) Utbytet av tillförlitliga 
identifieringsuppgifter är avgörande för 
möjligheten att identifiera kopplingar 
mellan terrorismutredningar och rättsliga 
förfaranden mot personer som är 
misstänkta för terroristbrott, samt för 
möjligheten att inneha, lagra och utbyta 
en uppsättning uppgifter som säkerställer 
att enskilda personer som är föremål för 
sådana terrorismutredningar eller 
rättsliga förfaranden kan identifieras på 
ett tillförlitligt sätt. Användningen av 
biometriska uppgifter är därför avgörande 
på grund av osäkerheten kring 
alfanumeriska uppgifter, särskilt för 
tredjelandsmedborgare, misstänkta 
personers användning av falska och 
dubbla identiteter i vissa fall samt det 
faktum att sådana uppgifter ofta utgör 
den enda länken till misstänkta under 
utredningsfasen. Om de behöriga 
nationella myndigheterna, i enlighet med 
nationell rätt avseende straffrättsliga 
förfaranden eller processuella rättigheter 
i straffrättsliga förfaranden, lagrar och 
samlar in biometriska uppgifter och får 
överföra dem, bör de utbyta sådana 
uppgifter med Eurojust. På grund av 
biometriska uppgifters känsliga karaktär, 
och på grund av den inverkan behandling 
av biometriska uppgifter har på rätten till 
respekt för privatlivet och familjelivet och 
till skydd av personuppgifter, som fastslås i 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
bör sådana uppgifter överföras på ett sätt 
som strikt överensstämmer med 
principerna om nödvändighet, 
proportionalitet och 
ändamålsbegränsning samt endast i syfte 
att identifiera enskilda personer som är 
föremål för straffrättsliga förfaranden 
avseende terroristbrott.

Ändringsförslag 7
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom information om befintliga 
kopplingar till andra rättsliga förfaranden 
är mest användbar i ett tidigt skede av 
utredningen är det nödvändigt att de 
behöriga myndigheterna lämnar 
information till Eurojust så snart rättsliga 
myndigheter är involverade. Om de 
behöriga nationella myndigheterna redan 
känner till kopplingar bör de informera 
Eurojust om detta.

(13) Eftersom information om befintliga 
kopplingar till andra rättsliga förfaranden 
är mest användbar i ett tidigt skede av 
utredningen är det nödvändigt att de 
behöriga myndigheterna lämnar 
information till Eurojust så snart ärendet 
hänskjuts till en rättslig myndighet i 
enlighet med nationell rätt. Ett ärende bör 
anses ha hänskjutits till en rättslig 
myndighet om till exempel den rättsliga 
myndigheten informeras om en pågående 
utredning, godkänner eller beordrar en 
utredningsåtgärd eller beslutar att väcka 
åtal, beroende på tillämplig nationell rätt. 
Om de behöriga nationella myndigheterna 
redan känner till kopplingar mellan 
straffrättsliga förfaranden bör de 
informera Eurojust om detta.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att säkerställa att uppgifterna i 
det europeiska rättsliga 
terrorismbekämpningsregistret är korrekta, 
för att identifiera kopplingar i ett tidigt 
skede och för att säkerställa att tidsfrister 
respekteras, bör de behöriga nationella 
myndigheterna regelbundet uppdatera den 
information som tillhandahålls. Sådana 
uppdateringar bör omfatta ny information 
om den person som är föremål för 
utredning, rättsliga avgöranden såsom 
tillfälligt frihetsberövande eller inledande 
av domstolsförfaranden och 
framställningar om rättsligt samarbete eller 
identifierade kopplingar till andra 

(14) För att säkerställa att uppgifterna i 
det europeiska rättsliga 
terrorismbekämpningsregistret är korrekta, 
för att identifiera kopplingar eller tydliga 
misstänkta i ett så tidigt skede som möjligt 
i en utredning och för att säkerställa att 
tidsfrister respekteras, bör de behöriga 
nationella myndigheterna tillhandahålla 
uppdaterad information närhelst sådan 
tillkommer. Sådana uppdateringar bör 
omfatta ny information om den person som 
är föremål för utredning, utveckling inom 
förfarandet och rättsliga avgöranden 
såsom tillfälligt frihetsberövande eller 
inledande av domstolsförfaranden och 
framställningar om rättsligt samarbete eller 
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jurisdiktioner. identifierade kopplingar till andra 
jurisdiktioner, samt friande domar och 
frikännanden.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom rättsliga förfaranden mot 
personer som misstänks för terroristbrott 
är känsliga är det inte alltid möjligt för de 
behöriga nationella myndigheterna att dela 
informationen om terroristbrott så tidigt 
som möjligt. Sådana undantag från 
skyldigheten att lämna information bör 
förbli ett undantag.

(15) De behöriga nationella 
myndigheterna bör inte vara skyldiga att 
dela informationen om terroristbrott med 
Eurojust så tidigt som möjligt om det 
skulle äventyra pågående utredningar 
eller enskilda personers säkerhet eller 
strida mot väsentliga säkerhetsintressen i 
den berörda medlemsstaten. Sådana 
undantag från skyldigheten att lämna 
information bör tillämpas endast i 
undantagsfall och från fall till fall. Vid 
övervägande av huruvida undantag bör 
göras från den skyldigheten bör 
vederbörlig hänsyn tas till det faktum att 
Eurojust behandlar den information som 
tillhandahålls av nationella myndigheter i 
enlighet med unionsrätten om 
uppgiftsskydd, samtidigt som man även 
beaktar sekretessen för de rättsliga 
förfarandena.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För utbyte och behandling av 
känsliga uppgifter mellan behöriga 
nationella myndigheter och Eurojust för att 
skydda sådana uppgifter mot obehörigt 
röjande och cyberattacker, och utan att det 
påverkar den framtida tekniska 
utvecklingen, bör säkra 

(16) För utbyte och behandling av 
känsliga uppgifter mellan behöriga 
nationella myndigheter och Eurojust för att 
skydda sådana uppgifter mot obehörigt 
röjande och cyberattacker, och utan att det 
påverkar den framtida tekniska 
utvecklingen, bör säkra 
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kommunikationskanaler användas, såsom 
de säkra kommunikationsförbindelser som 
avses i artikel 9 i rådets beslut 
2008/976/RIF35 eller de decentraliserade it-
system som definieras i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [.../... ]36[förordningen om 
digitalisering av rättsligt samarbete]. För 
att data ska kunna utbytas på ett säkert 
sätt och för att integriteten i 
kommunikationen och datautbytet ska 
kunna skyddas bör 
ärendehanteringssystemet vara anslutet 
till sådana säkra kommunikationssystem 
och uppfylla höga 
cybersäkerhetsstandarder.

kommunikationskanaler användas, såsom 
de säkra kommunikationsförbindelser som 
avses i artikel 9 i rådets beslut 
2008/976/RIF eller de decentraliserade it-
system som definieras i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [.../... ][förordningen om 
digitalisering av rättsligt samarbete].

__________________ __________________
35 Rådets beslut 2008/976/RIF av den 
16 december 2008 om det 
europeiska rättsliga nätverket (EUT L 348, 
24.12.2008, s. 130).

35 Rådets beslut 2008/976/RIF av den 
16 december 2008 om det 
europeiska rättsliga nätverket (EUT L 348, 
24.12.2008, s. 130).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) [.../...] om digitalisering av 
rättsligt samarbete och tillgång till rättslig 
prövning i civil-, handels- och 
straffrättsliga mål (EUT L...).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) [.../...] om digitalisering av 
rättsligt samarbete och tillgång till rättslig 
prövning i civil-, handels- och 
straffrättsliga mål (EUT L...).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att data ska kunna utbytas på 
ett säkert sätt och för att integriteten i 
kommunikationen och datautbytet ska 
kunna skyddas bör 
ärendehanteringssystemet vara anslutet 
till säkra kommunikationskanaler, såsom 
de säkra kommunikationsförbindelser 
som avses i artikel 9 i rådets beslut 
2008/976/RIF eller de decentraliserade it-
system som definieras i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) [.../... ][förordningen om 
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digitalisering av rättsligt samarbete], och 
bör uppfylla höga 
cybersäkerhetsstandarder. Sådana säkra 
kommunikationskanaler kan också 
användas för att ansluta 
ärendehanteringssystemet till andra 
EU-informationssystem i den mån som de 
rättsakter som inrättar dessa system ger 
Eurojust åtkomst.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett moderniserat 
ärendehanteringssystem är nödvändigt för 
att Eurojust ska kunna behandla de 
känsliga personuppgifterna på ett säkert 
sätt. Det nya systemet måste integrera och 
möjliggöra funktionerna i det europeiska 
rättsliga terrorismbekämpningsregistret och 
förbättra Eurojusts kapacitet avseende 
upptäckt av kopplingar.

(19) Ett moderniserat 
ärendehanteringssystem är nödvändigt för 
att Eurojust ska kunna behandla de 
känsliga personuppgifterna på ett säkert 
sätt. Det nya systemet måste integrera och 
möjliggöra funktionerna i det europeiska 
rättsliga terrorismbekämpningsregistret och 
förbättra Eurojusts kapacitet avseende 
upptäckt av kopplingar, samtidigt som de 
mekanismer för jämförelse av biometriska 
uppgifter som redan finns och har införts 
på nationell nivå och unionsnivå som 
regel utnyttjas fullt ut.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Terroristverksamhet berör ofta två 
eller flera medlemsstater. Terrorism hade 
redan tidigare ett starkt transnationellt 
inslag. Genom användningen av och 
tillgången till elektronisk kommunikation 
har dock det transnationella samarbetet 
mellan terroristbrottslingar ökat betydligt. 
Därför bör terroristbrott i sig betraktas 

(21) Dagens terrorism samt grov och 
organiserad brottslighet är mycket 
dynamiska och globaliserade företeelser 
som ofta berör två eller flera 
medlemsstater. Terrorism hade redan 
tidigare ett starkt transnationellt inslag. 
Genom användningen av och tillgången till 
elektronisk kommunikation har dock det 
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som transnationella till sin natur om inte 
de särskilda omständigheterna i fallet 
tydligt visar på en rent nationell karaktär.

transnationella samarbetet mellan 
terroristbrottslingar ökat betydligt. Det kan 
dock vara så att terroristbrottets 
transnationella karaktär inte är känd vid 
den tidpunkt då ärendet hänskjuts till en 
rättslig myndighet. Terroristbrottets 
transnationella karaktär kan icke desto 
mindre upptäckas genom att Eurojust gör 
en dubbelkontroll av uppgifterna. Vid 
utredning eller lagföring av terroristbrott 
krävs det följaktligen samordning och 
samarbete mellan åklagarmyndigheter 
eller lagföring på gemensamma grunder, 
i enlighet med artikel 85 i EUF-fördraget. 
Information om terrorismärenden bör 
därför i rätt tid utbytas med Eurojust om 
inte de särskilda omständigheterna i fallet 
tydligt visar på en rent nationell karaktär.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Utredningar och lagföring i 
terrorismärenden hindras ofta av bristen på 
informationsutbyte mellan nationella 
utrednings- och åklagarmyndigheter. För 
att kunna dubbelkontrollera nya 
terroristutredningar även mot tidigare 
utredningar och fastställa potentiella 
kopplingar är det nödvändigt att lagra 
uppgifterna om eventuella tidigare 
utredningar, inte bara om fällande domar, 
och att förlänga tidsfristerna för lagring av 
uppgifter i det europeiska rättsliga 
terrorismbekämpningsregistret. Det är dock 
nödvändigt att säkerställa att sådana 
uppgifter endast behandlas i 
lagföringssyfte. Informationen får inte 
användas för något annat än att identifiera 
kopplingar till pågående utredningar och 
lagföring och för att stödja dessa 
utredningar och sådan lagföring.

(22) Utredningar och lagföring i 
terrorismärenden hindras ofta av bristen på 
informationsutbyte mellan nationella 
utrednings- och åklagarmyndigheter. För 
att kunna dubbelkontrollera nya 
terroristutredningar även mot tidigare 
utredningar och fastställa potentiella 
kopplingar är det nödvändigt att 
säkerställa att lagringsperioden för 
uppgifter om eventuella tidigare 
utredningar och fällande domar är 
tillräcklig för operativ verksamhet. Det är 
därför nödvändigt att förlänga tidsfristerna 
för lagring av uppgifter i det europeiska 
rättsliga terrorismbekämpningsregistret. 
Genom möjligheten att dubbelkontrollera 
nya terroristutredningar även mot tidigare 
utredningar skulle potentiella kopplingar 
kunna fastställas och medföra ett behov 
av samarbete. Sådana dubbelkontroller 
kan visa att en person som är misstänkt 
eller lagförs i ett pågående ärende i en 
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medlemsstat har misstänkts eller lagförts i 
ett ärende som avslutats i en annan 
medlemsstat. De kan också fastställa 
kopplingar mellan pågående utredningar 
eller fall av lagföring som annars inte 
skulle ha upptäckts. Detta är fallet även 
om tidigare utredningar avslutats genom 
frikännande eller ett lagakraftvunnet 
beslut om att inte väcka åtal. Det är därför 
nödvändigt att lagra uppgifterna om 
eventuella tidigare utredningar, inte bara 
om fällande domar. Det är dock 
nödvändigt att säkerställa att sådana 
uppgifter endast behandlas i 
lagföringssyfte. Informationen får inte 
användas för något annat än att identifiera 
kopplingar till pågående utredningar och 
lagföring och för att stödja dessa 
utredningar och sådan lagföring. Om inte 
den behöriga nationella myndigheten 
beslutar något annat bör Eurojust från 
fall till fall kunna fortsätta att behandla 
sådana operativa uppgifter. Om den 
behöriga nationella myndigheten, efter 
det att beslutet om frikännande eller om 
att inte väcka åtal vunnit laga kraft, 
beslutar att det inte är nödvändigt att 
behandla uppgifter om frikända eller 
icke-lagförda personer, bland annat på 
grund av ärendets särdrag eller skälen för 
frikännande eller för att inte väcka åtal, 
bör dessa uppgifter raderas.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Förordning (EU) 2018/1727 utgör 
en rättslig grund för samarbetet och utbytet 
av uppgifter med tredjeländer, men den 
innehåller inga regler om de formella och 
tekniska aspekterna av samarbetet med 
sambandsåklagare från tredjeländer som 
utstationerats vid Eurojust, särskilt vad 
gäller deras tillgång till 

(24) Förordning (EU) 2018/1727 utgör 
en rättslig grund för samarbetet och utbytet 
av uppgifter med tredjeländer, men den 
innehåller inga regler om de formella och 
tekniska aspekterna av samarbetet med 
sambandsåklagare från tredjeländer som 
utstationerats vid Eurojust, särskilt vad 
gäller deras tillgång till 
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ärendehanteringssystemet. Av 
rättssäkerhetsskäl bör förordning (EU) 
2018/1727 utgöra en uttrycklig rättslig 
grund för samarbetet mellan Eurojust och 
sambandsåklagarna från tredjeländer och 
deras tillgång till Eurojusts 
ärendehanteringssystem. Eurojust bör 
säkerställa lämpliga skyddsåtgärder och 
säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifter 
och grundläggande rättigheter genom det 
tekniska upplägget och interna regler.

ärendehanteringssystemet. Av 
rättssäkerhetsskäl bör förordning (EU) 
2018/1727 utgöra en uttrycklig rättslig 
grund för samarbetet mellan Eurojust och 
sambandsåklagarna från tredjeländer och 
deras tillgång till Eurojusts 
ärendehanteringssystem. Eurojust bör 
genomföra lämpliga skyddsåtgärder och 
säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifter 
och grundläggande rättigheter genom det 
uppdaterade tekniska upplägget och strikta 
interna regler.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EU) 2017/1727 ska ändras på 
följande sätt:

Förordning (EU) 2018/1727 ska ändras på 
följande sätt:

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 20 – punkt 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska utse en 
behörig nationell myndighet till Eurojusts 
nationella kontaktperson för 
terrorismfrågor. Denna nationella 
kontaktperson för terrorismfrågor ska vara 
en rättslig eller annan behörig myndighet. 
Mer än en myndighet kan utses om det 
nationella rättssystemet kräver det. Den 
nationella kontaktpersonen för 
terrorismfrågor ska ha tillgång till all 
relevant information i enlighet med 
artikel 21a.1. Den ska vara behörig att 
samla in sådan information och att 

2a. Varje medlemsstat ska utse en 
behörig nationell myndighet till Eurojusts 
nationella kontaktperson för 
terrorismfrågor. Denna nationella 
kontaktperson för terrorismfrågor ska vara 
en rättslig eller annan behörig myndighet. 
Mer än en myndighet kan utses om det 
nationella rättssystemet kräver det. Den 
nationella kontaktpersonen för 
terrorismfrågor ska ha tillgång till all 
relevant information i enlighet med 
artikel 21a.1. Den ska vara behörig att 
samla in sådan information och översända 
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översända den till Eurojust. den till Eurojust i enlighet med nationell 
straffprocessrätt och tillämpliga 
dataskyddsregler.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 21 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 10 ska utgå. (b) Punkt 10 ska ersättas med 
följande:
10. De behöriga nationella 
myndigheterna ska inte vara skyldiga att 
tillhandahålla sådan information som 
avses i denna artikel om den redan har 
överförts till Eurojust i enlighet med 
andra bestämmelser i denna förordning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 21a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga nationella 
myndigheterna ska informera sina 
nationella medlemmar om alla pågående 
eller avslutade brottsutredningar som 
övervakas av rättsliga myndigheter, 
lagföring, domstolsförfaranden och 
domstolsbeslut om terroristbrott så snart 
rättsliga myndigheter är involverade.

1. De behöriga nationella 
myndigheterna ska informera sina 
nationella medlemmar om alla pågående 
eller avslutade brottsutredningar som 
övervakas av rättsliga myndigheter, 
lagföring, domstolsförfaranden och 
domstolsbeslut om terroristbrott så snart 
ärendet hänskjutits till de rättsliga 
myndigheterna, i enlighet med tillämplig 
nationell straffprocessrätt. Denna 
skyldighet ska gälla för alla 
brottsutredningar med anknytning till 
terroristbrott oberoende av om det finns 
en känd koppling till en annan 
medlemsstat eller till ett tredjeland, såvida 
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det inte är tydligt att brottsutredningen, på 
grund av de särskilda omständigheterna i 
den, påverkar endast en medlemsstat.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 21a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av denna artikel är 
terroristbrott brott som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541*. Den skyldighet som avses 
i punkt 1 ska gälla för alla terroristbrott 
oberoende av om det finns en känd 
koppling till en annan medlemsstat eller till 
ett tredjeland, såvida inte det är tydligt att 
ärendet, på grund av de särskilda 
omständigheterna i detta, påverkar endast 
en medlemsstat.

2. Vid tillämpning av denna artikel är 
terroristbrott brott som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541*. Den skyldighet som avses 
i punkt 1 ska gälla för alla terroristbrott 
oberoende av om det finns en känd 
koppling till en annan medlemsstat eller till 
ett tredjeland.

______________ _______________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 
ändring av rådets beslut 2005/671/RIF 
(EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).”

* Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 
ändring av rådets beslut 2005/671/RIF 
(EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).”

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 21a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den information som överförs i 
enlighet med punkt 1 ska omfatta de 
operativa personuppgifter och uppgifter 
som inte är personuppgifter som förtecknas 

3. Den information som överförs i 
enlighet med punkt 1 ska omfatta de 
operativa personuppgifter och uppgifter 
som inte är personuppgifter som förtecknas 
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i bilaga III. i bilaga III. De personuppgifter som avses 
i led d i bilaga III ska dock endast införas 
om sådana uppgifter innehas av eller får 
delas med de relevanta nationella 
myndigheterna enligt tillämplig nationell 
rätt och om överföringen av dem är 
nödvändig för att korrekt identifiera en 
person som avses i artikel 27.5.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 21a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga nationella myndigheterna ska 
utan dröjsmål informera sin nationella 
medlem om alla relevanta ändringar i de 
nationella förfarandena.

De behöriga nationella myndigheterna ska 
utan dröjsmål informera sin nationella 
medlem och under alla omständigheter 
senast tio arbetsdagar efter det att de 
relevanta ändringarna ägt rum i de 
nationella förfarandena.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 21a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
informationsutbytet skulle äventyra 
pågående utredningar eller enskilda 
personers säkerhet eller strida mot 
väsentliga säkerhetsintressen i den berörda 
medlemsstaten.

5. Punkterna 1 och 4 ska inte 
tillämpas om

(a) informationsutbytet skulle äventyra 
en pågående utredning eller en enskild 
persons säkerhet, eller

(b) informationsutbytet skulle strida 
mot väsentliga säkerhetsintressen i den 



RR\1266064SV.docx 19/32 PE734.463v02-00

SV

berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 21a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den behöriga nationella 
myndigheten ska inte vara skyldig att 
tillhandahålla sådan information som 
avses i denna artikel om den redan har 
överförts till Eurojust.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 22 ska följande punkt 
införas:
2a. De behöriga nationella 
myndigheterna ska hålla Eurojust 
underrättad om uppföljande åtgärder som 
vidtagits avseende kopplingar som 
identifierats på grundval av information 
som lämnats enligt artikel 21a.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 22a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommunikationen mellan de 1. Kommunikationen mellan de 
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behöriga nationella myndigheterna och 
Eurojust enligt denna förordning ska ske 
via det decentraliserade it-system som 
definieras i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) [.../...]* [förordning om 
digitalisering av rättsligt samarbete].

behöriga nationella myndigheterna och 
Eurojust enligt denna förordning ska ske 
via det decentraliserade it-system som 
definieras i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) [.../...]* [förordning om 
digitalisering av rättsligt samarbete]. Det 
ärendehanteringssystem som avses i 
artikel 23 i denna förordning ska anslutas 
till det decentraliserade it-systemet.

_________________________- _______________

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) […/…] om digitalisering 
av rättsligt samarbete](EUT L…).

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) […/…] om digitalisering 
av rättsligt samarbete](EUT L…).

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 22a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om informationsutbyte i enlighet 
med punkt 1 inte är möjligt på grund av att 
det decentraliserade it-systemet inte är 
tillgängligt eller på grund av exceptionella 
omständigheter, ska detta genomföras på 
snabbaste och lämpligaste alternativa sätt. 
Medlemsstaterna och Eurojust ska 
säkerställa att de alternativa 
kommunikationsmedlen är tillförlitliga och 
ger en likvärdig säkerhetsnivå.

2. Om informationsutbyte i enlighet 
med punkt 1 inte är möjligt på grund av att 
det decentraliserade it-systemet inte är 
tillgängligt eller på grund av exceptionella 
omständigheter, ska detta genomföras på 
snabbaste och lämpligaste alternativa sätt. 
Medlemsstaterna och Eurojust ska 
säkerställa att de alternativa 
kommunikationsmedlen är tillförlitliga och 
ger en likvärdig säkerhets- och 
dataskyddsnivå.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 22a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga nationella 3. De behöriga nationella 
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myndigheterna ska översända 
informationen i enlighet med artiklarna 21 
och 21a till Eurojust på ett 
halvautomatiserat sätt från nationella 
register och på ett strukturerat sätt som 
fastställs av Eurojust.

myndigheterna ska översända 
informationen till Eurojust i enlighet med 
artiklarna 21 och 21a på ett 
halvautomatiserat sätt från nationella 
register och på ett strukturerat sätt som 
fastställs av kommissionen, i samråd med 
Eurojust, genom en genomförandeakt i 
enlighet med artiklarna 22b och 22c. Den 
genomförandeakten ska särskilt fastställa 
formatet för överföring av uppgifter enligt 
led d i bilaga III och de tekniska 
standarder som är nödvändiga för 
överföringen av sådana uppgifter.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om Eurojust har beviljats 
tillgång till uppgifter från andra 
EU-informationssystem som inrättats 
enligt andra unionsrättsakter får Eurojust 
använda ärendehanteringssystemet för att 
ansluta sig till sådana system i syfte att 
hämta och behandla information, 
inbegripet personuppgifter, förutsatt att 
det är nödvändigt för att Eurojust ska 
kunna utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 23 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Eurojust ska inte beviljas 
ytterligare rättigheter till tillgång till 
andra EU-informationssystem enligt 
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punkterna 3 och 3a.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella medlemmarna får dock 
tillfälligt lagra och analysera 
personuppgifter i syfte att fastställa 
huruvida dessa uppgifter är relevanta för 
Eurojusts arbetsuppgifter och kan föras in i 
det operativa datahanteringssystemet. 
Sådana uppgifter får bevaras i upp till tre 
månader.

De nationella medlemmarna får dock 
tillfälligt lagra och analysera 
personuppgifter i syfte att fastställa 
huruvida dessa uppgifter är relevanta för 
Eurojusts arbetsuppgifter och kan föras in i 
ärendehanteringssystemet. Sådana 
uppgifter får bevaras i upp till tre månader.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den nationella medlemmen ska i 
allmänna eller specifika termer ange 
eventuella begränsningar för vidare 
hantering av, tillgång till och överföring av 
informationen om en koppling som avses i 
artikel 23.2 c har identifierats.

3. I enlighet med artikel 9.3 och 9.4 i 
direktiv (EU) 2016/680 och artikel 76 i 
förordning (EU) 2018/1725 ska den 
nationella medlemmen i allmänna eller 
specifika termer ange, i samråd med de 
nationella myndigheterna, och motivera 
eventuella begränsningar för vidare 
hantering av, tillgång till och överföring av 
informationen om en koppling som avses i 
artikel 23.2 c har identifierats.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
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Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De personer som avses i artikel 
20.3 får i den mån de är anslutna till 
ärendehanteringssystemet endast ha 
tillgång till

1. De personer som avses i 
artikel 20.3 a, b och c får ha tillgång till

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 25 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppgifter som kontrolleras av den 
nationella medlemmen från deras 
medlemsstat, såvida inte den nationella 
medlem som har beslutat att föra in 
uppgifterna i ärendehanteringssystemet 
uttryckligen vägrat att medge sådan 
tillgång,

(a) uppgifter som kontrolleras av den 
nationella medlemmen från deras 
medlemsstat,

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella medlemmen ska, 
inom de begränsningar som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel, besluta om 
omfattningen av tillgång som ska beviljas i 
deras medlemsstat för de personer som 
avses i artikel 20.3 i den mån de är 
anslutna till ärendehanteringssystemet.

2. Den nationella medlemmen ska, 
inom de begränsningar som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel, besluta om 
omfattningen av tillgång som ska beviljas i 
deras medlemsstat för de personer som 
avses i artikel 20.3 a, b och c.

Ändringsförslag 36
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat, efter samråd med sin 
nationella medlem, besluta om 
omfattningen av tillgång som ska beviljas i 
den medlemsstaten för de personer som 
avses i artikel 20.3 i den mån de är 
anslutna till ärendehanteringssystemet.

Varje medlemsstat ska, efter samråd med 
sin nationella medlem, besluta om 
omfattningen av tillgång som ska beviljas i 
den medlemsstaten för de personer som 
avses i artikel 20.3 a, b och c.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta Eurojust 
och kommissionen om sitt beslut avseende 
genomförandet av första stycket. 
Kommissionen ska underrätta de övriga 
medlemsstaterna om detta.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eurojust får fortsätta att behandla de 
operativa personuppgifter som avses i 
första stycket led a även efter det att 
förfarandena har avslutats enligt den 
berörda medlemsstatens nationella 
lagstiftning, även vid frikännande. Om 
förfarandena inte ledde till en fällande dom 

Såvida inte den behöriga nationella 
myndigheten fattar ett annat beslut i 
respektive fall får Eurojust fortsätta att 
behandla de operativa personuppgifter som 
avses i första stycket led a även efter det att 
förfarandena har avslutats enligt den 
berörda medlemsstatens nationella 
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får behandling av personuppgifter endast 
ske för att identifiera kopplingar till andra 
pågående eller avslutade utredningar och 
lagföring som avses i artikel 23.2 c.

lagstiftning, även vid frikännande. Om 
förfarandena inte ledde till en fällande dom 
ska behandling av personuppgifter ske 
endast för att identifiera kopplingar mellan 
pågående, framtida eller avslutade 
utredningar och lagföring som avses i 
artikel 23.2 c. Detta gäller även operativa 
personuppgifter som rör en person som 
har varit föremål för ett lagakraftvunnet 
beslut om att inte väcka åtal.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – led a
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 29 – punkt 1a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fem år efter det datum då det 
rättsliga avgörandet från den sista 
medlemsstat som berörs av utredningen 
eller lagföringen vann laga kraft, tre år vid 
frikännande.

(b) Fem år efter det datum då det 
rättsliga avgörandet från den sista 
medlemsstat som berörs av utredningen 
eller lagföringen vann laga kraft, tre år vid 
tillbakadraget åtal, frikännande eller ett 
lagakraftvunnet beslut om att inte väcka 
åtal.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – led a
Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 29 – punkt 1a – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Det datum då Eurojust underrättas 
om beslutet av den behöriga nationella 
myndigheten i enlighet med artikel 27.5.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
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Förordning (EU) 2018/1727
Artikel 54a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sambandsåklagare som är utstationerade 
vid Eurojust ska beviljas tillgång till 
ärendehanteringssystemet för säkert utbyte 
av uppgifter.

Sambandsåklagare som är utstationerade 
vid Eurojust ska beviljas tillgång till 
ärendehanteringssystemet för säkert utbyte 
av uppgifter. I enlighet med artiklarna 45 
och 46 ska Eurojust fortsatt ansvara för 
sambandsåklagarnas behandling av 
personuppgifter.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/1727
Bilaga III – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Efternamn (familjenamn). – För fysiska personer:
efternamn (familjenamn).

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/1727
Bilaga III – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förnamn (förnamn, alias). – Förnamn.

Alias.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/1727
Bilaga III – led a – strecksats 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Identitetshandling. – Identitetshandling (typ och 
nummer).
Bostadsort.
– För en juridisk person:
Företagsnamn.
Rättslig form.
Ort för huvudkontoret.
– För båda:
Telefonnummer.
IP-adresser.
E-postadresser.
Uppgifter om bankkonton och konton hos 
finansinstitut.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/1727
Bilaga III – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information om terroristbrottet: (b) Information om terroristbrottet:

– Information om juridiska personer som 
deltar i förberedelsen eller utförandet av 
ett terroristbrott.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/1727
Bilaga III – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Uppgifter om fingeravtryck som 
har samlats in i enlighet med nationell rätt 

– Uppgifter om fingeravtryck och 
andra tillgängliga biometriska uppgifter 
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under ett brottmålsförfarande. som har samlats in i enlighet med nationell 
rätt under ett brottmålsförfarande.
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MOTIVERING

För att effektivt bekämpa terrorism är det viktigt att medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och unionens byråer utbyter information som kan stödja förebyggande, utredning, upptäckt 
och utredning av terroristbrott.

Det är också viktigt att ha så fullständig, organiserad och aktuell information som möjligt som 
kan utbytas via säkra kommunikationskanaler. 

Enligt rådets beslut 2005/671/RIF ska uppgifter om terroristhandlingar ”som påverkar eller 
kan påverka minst två medlemsstater” översändas till Eurojust.

Eurojusts nuvarande ärendehanteringssystem (CMS), som inrättades 2008, är dock tekniskt 
föråldrat och kan inte integrera och stödja det europeiska rättsliga 
terrorismbekämpningsregistret (CTR), som lanserades i september 2019.

Detta nya initiativ kommer att rättsligt och tekniskt integrera CTR i ärendehanteringssystemet 
vid Eurojust för att göra det möjligt för Eurojust att identifiera kopplingar mellan parallella 
gränsöverskridande förfaranden i terrorismärenden och andra fall av allvarlig brottslighet och 
ge återkoppling till medlemsstaternas behöriga myndigheter. Denna nya förordning kommer 
också att modernisera CMS och reglera den operativa tillgången för sambandsåklagare från 
tredjeländer till Eurojusts CMS. 

I det förslag till betänkande som lagts fram av föredraganden föreslås därför bestämmelser 
som

 tillåter överföring av information i ett tidigt skede av det rättsliga förfarandet; detta är 
viktigt för att säkerställa att okända kopplingar kan identifieras redan från början och 
en omedelbar samordning av parallella utredningar garanteras, 

 ser till att Eurojust hålls informerad om de åtgärder som vidtas med avseende på varje 
identifierad koppling, även när inget bistånd från Eurojust begärs,

 säkerställer att de behöriga nationella myndigheterna håller informationen aktuell och 
regelbundet tillhandahåller Eurojust ny information som framkommer under 
förfarandena,

 fortsätter att hålla undantagen för överföring av uppgifter som rör rent nationella 
terrorismärenden mycket begränsade,

 respekterar principen om uppgiftsminimering, 
 säkerställer att det decentraliserade it-systemet integreras i Eurojusts CMS på ett sätt 

som gör det möjligt att direkt skicka/ta emot/importera information; det 
decentraliserade it-systemet kommer att användas av de behöriga myndigheterna när 
de tillämpar instrument för rättsligt samarbete i enlighet med den föreslagna 
förordningen om digitalisering av rättsligt samarbete och även när de skickar uppgifter 
till Eurojust i enlighet med detta förslag; den nya bestämmelsen i artikel 22a.1 skulle 
ge den nödvändiga kopplingen mellan de två förordningarna och säkerställa att det 
decentraliserade it-systemet är anslutet och utformat på ett sätt som är förenligt med 
CMS,
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 inför nya typer av uppgifter som ska behandlas av Eurojust inom ramen för CTR.

De föreslagna ändringarna kommer att göra det möjligt för Eurojust att optimera sitt samspel 
med medlemsstaternas behöriga myndigheter och ge dem bästa möjliga service.
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