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KORTFATTAD MOTIVERING 

En europeisk integration i politiska och ekonomiska frågor kräver full integration på det 

rättsliga området i allmänhet. 

Politiska organ bör inte blanda sig i de rättsliga myndigheternas arbete, och föredraganden 

anser därför att kommissionen inte bör medverka i Eurojusts beslutsprocess. 

Brottsligheten, särskilt den ekonomiska brottsligheten, är ett hinder för den ekonomiska och 

sociala utvecklingen eftersom den bryter mot lagarna om social interaktion och snedvrider 

marknadsreglerna. Den bör bekämpas på ett effektivt sätt genom lämplig lagstiftning och 

genom domstolar som agerar snabbt och opartiskt. 

Det allmänna synsättet i kommissionens förslag är att Europeiska åklagarmyndigheten (på 

engelska förkortad EPPO) inte är medlem av Eurojust och endast får närvara vid dess 

sammanträden som observatör utan rösträtt i enlighet med artikel 12e.2 och artikel 16.7.  

I artikel 86.1 i EUF-fördraget sägs emellertid att Europeiska åklagarmyndigheten ska baseras 

på Eurojust, och för att bevara detta samband och se till att de gränsöverskridande brotten kan 

bekämpas effektivt, bör den europeiska åklagarmyndigheten i praktiken vara medlem av 

Eurojust.  

I artikel 41.2 i förslaget fastställs att ”Eurojust ska behandla varje förfrågan om stöd från den 

europeiska åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål och i tillämpliga fall hantera sådana 

förfrågningar som om de mottagits från en nationell myndighet som är behörig för rättsligt 

samarbete”. Men samarbetet mellan Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten bör vara 

ännu mer nära. 

I bilaga 1 till förslaget finns en förteckning över de typer av grov brottslighet som Europol har 

behörighet att hantera. ”Brott mot unionens finansiella intressen” ingår i denna förteckning. 

I artikel 3.1 i förslaget anges att Eurojusts behörighet inte ska inbegripa ”de brott som 

omfattas av den europeiska åklagarmyndighetens behörighet”.  

Dessa fastställs i artikel 86 i EUF-fördraget såsom ”brott som skadar unionens ekonomiska 

intressen”, vilket ökar risken för en potentiell konflikt avseende behörighetsområden mellan 

de olika organen.  

Kommissionen anser att det, i ärenden som påverkar såväl unionens som medlemsstaternas 

ekonomiska intressen, enligt artikel 13 i förslaget till förordning om inrättande av Europeiska 

åklagarmyndigheten (COM (2013)534), finns en möjlighet att behörigheten avseende sådana 

brott kan hänvisas tillbaka till de nationella myndigheterna.  

I sådana fall skulle Eurojust kunna spela en samordnande roll, eftersom Eurojust även har 

behörighet att hantera brott som kan skada unionens ekonomiska intressen.  

Men denna argumentering av kommissionen håller inte riktigt, på grund av följande: 

(a) Inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är fortfarande under diskussion och det kan 

inte förutses att lösningen i artikel 13 finns kvar i den slutgiltiga texten.  

(b) I vilket fall som helst kommer Europeiska åklagarmyndigheten att vara aktiv endast i ett 

begränsat antal medlemsstater (med fördjupat samarbete).  

(c) Förfarandet kan vara för långsamt för att vara effektivt. 
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Även om förslaget bekräftar ”Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende” (se skäl 30) vill 

kommissionen göra Eurojust till en EU-byrå som omfattas av den gemensamma strategi för 

decentraliserade organ som parlamentet, rådet och kommissionen enades om under 2012.  

Denna vision inbegriper, till exempel, deltagande av två företrädare för kommissionen i 

Eurojusts administrativa arbete (”förvaltningsuppgifter”) – se artikel 10.1 b men även 

artikel 16.4. 

Enligt kommissionens synsätt omfattar dessa uppgifter dock även val av Eurojusts ordförande 

och vice ordförande (artikel 14.1 k) som naturligtvis har mer än endast administrativa 

uppgifter.  

I artikel 17.2 slås fast att den administrativa direktören ska utses av Eurojusts kollegium från 

en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen, vilket gör att kollegiets val 

begränsas. 

I förslaget nämns inget om tvistlösning i behörighetskonflikter, vilket är en av de viktigaste 

uppgifterna för Eurojust enligt artikel 85.1 c i EUF-fördraget.  

Förslaget säger ingenting om hur det passar ihop med rådets rambeslut 2009/948/RIF, som 

syftar till att förbättra det rättsliga samarbetet för att förhindra att två eller flera EU-länder 

samtidigt och parallellt bedriver straffrättsliga förfaranden mot samma person med avseende 

på samma omständigheter.  

I detta beslut fastställs att EU-länderna kan utbyta information och samråda direkt om 

straffrättsliga förfaranden. Om enighet inte kan nås ska ärendet hänskjutas till Eurojust, när så 

är lämpligt och under förutsättning att ärendet ligger inom dess behörighet.  

Eurojustförslaget vare sig ändrar eller återkallar rambeslutet, och kommissionens förslag 

innehåller inte heller några bestämmelser om överklagande eller prövning av Eurojusts beslut 

i frågor som gäller behörighetskonflikter. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Eftersom den europeiska 

åklagarmyndigheten kommer att inrättas 

baserat på Eurojust inbegriper denna 

förordning de bestämmelser som är 

nödvändiga för att reglera förbindelserna 

mellan Eurojust och den europeiska 

åklagarmyndigheten. 

(4) Eftersom Europeiska 

åklagarmyndigheten inrättas genom ett 

fördjupat samarbete är förordningen om 

genomförande av fördjupat samarbete om 

inrättande av Europeiska 

åklagarmyndigheten till alla delar 

bindande och direkt tillämplig endast på 

medlemsstater som deltar i det fördjupade 

samarbetet. För de medlemsstater som 
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inte deltar i samarbetet kring den 

europeiska åklagarmyndigheten fortsätter 

därför Eurojust att vara fullt behörigt för 

de typer av brott som finns förtecknade i 

bilaga I till denna förordning. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Även utvärderingen av rådets 

beslut 2002/187/RIF och det arbete som 

Eurojust utfört (slutrapporten av den 

30 juni 2015) bör beaktas. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Eurojusts uppdrag att underlätta 

samordning och samarbete mellan de 

rättsliga myndigheterna ingår i ett 

sammanhang där det finns andra rättsliga 

instrument, såsom rådets rambeslut 

2009/948/RIF 1a, vars bestämmelser 

därför bör anpassas efter denna 

förordning.  

 ____________________ 

 1a Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 

30 november 2009 om förebyggande och 

lösning av tvister om utövande av 

jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Denna förordning uppfyller de 

grundläggande rättigheter som stadfästs 

bland annat i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna. 

(8) I denna förordning är de 

grundläggande rättigheterna och 

friheterna fullständigt respekterade, och 

de principer som erkänns särskilt i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna är helt och 

hållet säkerställda. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) De former av grov brottslighet som 

berör två eller flera medlemsstater där 

Eurojust har behörighet ska fastställas. 

Dessutom ska ärenden som inte inbegriper 

två eller flera medlemsstater men för vilka 

det krävs lagföring på gemensamma 

grunder definieras. Sådana ärenden ska 

inbegripa utredningar och åtal som endast 

berör en medlemsstat och ett tredjeland 

samt ärenden som endast berör en 

medlemsstat och unionen. 

(9) De former av grov brottslighet som 

berör två eller flera medlemsstater där 

Eurojust har behörighet ska tydligt 

fastställas. Dessutom ska ärenden som inte 

inbegriper två eller flera medlemsstater 

men för vilka det krävs lagföring på 

gemensamma grunder definieras. Sådana 

ärenden ska inbegripa utredningar och åtal 

som endast berör en medlemsstat och ett 

tredjeland samt ärenden som endast berör 

en medlemsstat och unionen. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Vid utförandet av dess operativa 

uppgifter vad gäller konkreta brottsfall ska 

Eurojust på begäran av behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna eller på 

eget initiativ ingripa antingen genom en 

eller flera av de nationella medlemmarna 

eller som ett kollegium. 

(10) Vid utförandet av sina operativa 

uppgifter vad gäller konkreta brottsfall ska 

Eurojust på begäran av behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna eller på 

eget initiativ ingripa antingen genom en 

eller flera av de nationella medlemmarna 

eller som ett kollegium. På begäran av en 

medlemsstats behöriga myndighet eller av 

kommissionen bör Eurojust även kunna 

bistå med utredningar som berör endast 
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en medlemsstat men som har 

återverkningar runtom i EU. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att se till att Eurojust på 

lämpligt sätt kan stödja och samordna 

gränsöverskridande utredningar krävs det 

att alla nationella medlemmar har samma 

operativa befogenheter för att samarbeta 

sinsemellan och med nationella 

myndigheter på ett mer effektivt sätt. De 

nationella medlemmarna ska ges de 

befogenheter som gör det möjligt för 

Eurojust att på lämpligt sätt fullgöra sitt 

uppdrag. Dessa befogenheter ska inbegripa 

tillgång till relevant information i 

nationella offentliga register, utfärdande 

och verkställande av begäranden om 

ömsesidigt stöd och erkännande, 

direktkontakt och informationsutbyte med 

behöriga myndigheter, deltagande i 

gemensamma utredningsgrupper och, i 

överenskommelse med den behöriga 

nationella myndigheten eller i brådskande 

fall, förordnande av utredande åtgärder och 

kontrollerade leveranser. 

(11) För att se till att Eurojust på 

lämpligt sätt kan stödja och samordna 

gränsöverskridande utredningar krävs det 

att alla nationella medlemmar har samma 

operativa befogenheter för att samarbeta 

sinsemellan och med nationella 

myndigheter på ett mer enhetligt och 

effektivt sätt. De nationella medlemmarna 

ska ges de befogenheter som gör det 

möjligt för Eurojust att på lämpligt sätt 

fullgöra sitt uppdrag. Dessa befogenheter 

ska inbegripa tillgång till relevant 

information i nationella offentliga register, 

utfärdande och verkställande av 

begäranden om ömsesidigt stöd och 

erkännande, direktkontakt och 

informationsutbyte med behöriga 

myndigheter, deltagande i gemensamma 

utredningsgrupper och, i överenskommelse 

med den behöriga nationella myndigheten 

eller i brådskande fall, förordnande av 

utredande åtgärder och kontrollerade 

leveranser. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är nödvändigt att förse Eurojust 

med en administrativ struktur och 

förvaltningsstruktur som gör det möjligt för 

den att utföra sina uppgifter på ett mer 

effektivt sätt och som uppfyller de 

principer som gäller för EU:s byråer 

(12) Det är nödvändigt att förse Eurojust 

med en administrativ struktur och 

förvaltningsstruktur som gör det möjligt för 

Eurojust att utföra sina uppgifter på ett 

mer effektivt sätt och som helt och hållet 

uppfyller de principer som gäller för 
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samtidigt som man bevarar Eurojusts 

särskilda egenskaper och skyddar dess 

oberoende vid utförandet av dess operativa 

uppgifter. I detta syfte ska de nationella 

medlemmarnas, kollegiets och den 

administrativa direktörens uppgifter 

tydliggöras och en styrelse ska inrättas. 

EU:s byråer, liksom de grundläggande fri- 

och rättigheterna, samtidigt som man 

bevarar Eurojusts särskilda egenskaper och 

skyddar dess oberoende vid utförandet av 

dess operativa uppgifter. I detta syfte ska 

de nationella medlemmarnas, kollegiets 

och den administrativa direktörens 

uppgifter tydliggöras och en styrelse ska 

inrättas. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Upprättandet av en joursamordning 

inom Eurojust är nödvändigt för att göra 

Eurojust tillgängligt dygnet runt och för att 

göra det möjligt att ingripa i brådskande 

ärenden. Varje medlemsstat ansvar själv 

för att säkerställa att deras representanter i 

joursamordningen kan ingripa 24 timmar 

om dygnet, sju dagar i veckan. 

(17) Upprättandet av en joursamordning 

inom Eurojust är nödvändigt för att göra 

Eurojust effektivt och tillgängligt dygnet 

runt och möjliggöra dess ingripanden i 

brådskande ärenden. Varje medlemsstat 

bör säkerställa att deras representanter i 

joursamordningen kan ingripa 24 timmar 

om dygnet, sju dagar i veckan. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) När Eurojust överför 

personuppgifter till en myndighet i ett 

tredjeland eller till en internationell 

organisation eller Interpol med stöd av ett 

internationellt avtal som ingåtts i enlighet 

med artikel 218 i fördraget måste 

tillräckliga skyddsåtgärder som åberopas 

med hänsyn till integritetsskydd och 

grundläggande rättigheter och friheter för 

individer säkerställa att bestämmelserna 

om dataskydd i denna förordning följs. 

(21) När Eurojust överför 

personuppgifter till en myndighet i ett 

tredjeland eller till en internationell 

organisation eller Interpol med stöd av ett 

internationellt avtal som ingåtts i enlighet 

med artikel 218 i fördraget måste 

tillräckliga skyddsåtgärder som åberopas 

med hänsyn till integritetsskydd och 

grundläggande rättigheter och friheter 

säkerställa att bestämmelserna om 

dataskydd i denna förordning helt och 

hållet följs. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Eurojust ska ges möjlighet att 

förlänga tidsfristerna för lagring av 

personuppgifter under förutsättning att 

principen om ändamålsbegränsning som 

gäller för behandlingen av personuppgifter 

inom ramen för hela Eurojusts verksamhet 

uppfylls, för att Eurojust ska uppnå sina 

mål. Sådana beslut ska fattas efter noggrant 

övervägande av alla berörda intressen, 

inbegripet de registrerades intressen. En 

sådan förlängning av tidsfristerna för 

behandling av personuppgifter där åtal har 

preskriberats i alla berörda medlemsstater 

ska endast beslutas om där det finns ett 

specifikt behov av att tillhandahålla stöd 

enligt denna förordning. 

(23) Eurojust ska ges möjlighet att 

förlänga tidsfristerna för lagring av 

personuppgifter under förutsättning att 

principen om ändamålsbegränsning som 

gäller för behandlingen av personuppgifter 

inom ramen för hela Eurojusts verksamhet 

uppfylls, för att Eurojust ska uppnå sina 

mål. Sådana beslut ska fattas efter noggrant 

och objektivt övervägande av de fall det 

gäller, alla berörda intressen samt de 

registrerades intressen. En sådan 

förlängning av tidsfristerna för behandling 

av personuppgifter där åtal har 

preskriberats i alla berörda medlemsstater 

är endast tillåten efter ett formellt och 

välgrundat beslut och endast då det finns 

ett specifikt och tydligt motiverat behov av 

att tillhandahålla stöd enligt denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Eurojust ska upprätthålla 

samarbetsförbindelser med andra organ 

och byråer inom EU, med den europeiska 

åklagarmyndigheten, med behöriga 

myndigheter i tredjeländer samt med 

internationella organisationer i den 

utsträckning som krävs för fullgörandet av 

dess uppgifter. 

(25) Eurojust ska samarbeta med andra 

organ och byråer inom EU, med den 

europeiska åklagarmyndigheten, med 

behöriga myndigheter i tredjeländer samt 

med internationella organisationer i den 

utsträckning som krävs för fullgörandet av 

dess uppgifter. 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 25a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) Den europeiska åklagaren bör ha 

rätt att delta i alla Eurojusts möten när 

frågor som åklagaren anser vara av 

relevans för Europeiska 

åklagarmyndighetens arbete diskuteras. 

Motivering 

Det behövs ett skäl som uttryckligen återger innehållet i artikel 12.3 och i artikel 16.7 i 

förslaget. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) För att förbättra det operativa 

samarbetet mellan Eurojust och Europol, 

och i synnerhet för att upprätta förbindelser 

mellan uppgifter som redan finns hos 

någon av byråerna, ska Eurojust ge 

Europol tillgång till och låta Europol 

kunna söka mot de uppgifter som finns 

tillgängliga hos Eurojust. 

(26) För att förbättra det operativa 

samarbetet mellan Eurojust och Europol, 

och i synnerhet för att upprätta förbindelser 

mellan uppgifter som redan finns hos 

någon av byråerna, ska Eurojust genom ett 

system med träff/icke-träff ge Europol 

tillgång till uppgifter som finns 

tillgängliga hos Eurojust. Eurojust och 
Europol bör kunna ingå ett samarbetsavtal 

där de båda inom sina respektive mandat 

får åtkomst till och möjlighet att göra 

sökningar bland samtliga uppgifter som 

inlämnats för samkörning i enlighet med 
de särskilda skyddsåtgärder och garantier 

för uppgiftsskydd som föreskrivs i denna 

förordning. All åtkomst till uppgifter som 

finns hos Eurojust bör genom tekniska 

medel begränsas till information som 

omfattas av de båda unionsbyråernas 

respektive mandat. 
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Motivering 

Skäl 26 i denna förordning bör anpassas till skäl 28 i förordning (EU) 2016/794. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Eurojust ska kunna utbyta 

personuppgifter med andra EU-byråer i den 

utsträckning som krävs för fullgörandet av 

dess uppgifter. 

(27) Eurojust ska kunna utbyta 

personuppgifter med andra EU-byråer i den 

utsträckning som krävs för fullgörandet av 

dess uppgifter med fullständig respekt för 

integritetsskydd och grundläggande 

rättigheter och friheter. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) För att öka Eurojusts öppenhet och 

den demokratiska övervakningen är det 

nödvändigt att inrätta mekanismer för 

Europaparlamentets och de nationella 

parlamentens deltagande vid utvärderingen 

av Eurojusts verksamhet. Detta bör inte 

hindra självständighetsprincipen vad gäller 

åtgärder som vidtas i specifika operativa 

ärenden eller diskretions- och 

tystnadsplikten.  

(31) För att öka Eurojusts öppenhet och 

den demokratiska övervakningen är det 

nödvändigt att inrätta mekanismer för 

Europaparlamentets och de nationella 

parlamentens deltagande vid utvärderingen 

av Eurojusts verksamhet, särskilt vad 

gäller översändandet av Eurojusts 

årsrapport. Liknande förfaranden bör 

inrättas för de nationella parlamenten. 

Dessa mekanismer bör dock inte hindra 

självständighetsprincipen vad gäller 

åtgärder som vidtas i specifika operativa 

ärenden eller diskretions- och 

tystnadsplikten. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Eurojust ska stödja och stärka 

samordningen och samarbetet mellan 

nationella utredande myndigheter och 

åklagarmyndigheter i samband med 

allvarlig brottslighet som berör två eller 

flera medlemsstater eller som det krävs 

lagföring för på gemensamma grunder, på 

grundval av insatser som genomförs och 

information som tillhandahålls av 

medlemsstaternas myndigheter och av 

Europol. 

1. Eurojust ska stödja och stärka 

samordningen och samarbetet mellan 

nationella utredande myndigheter och 

åklagarmyndigheter i samband med sådan 

allvarlig brottslighet som Eurojust enligt 

artikel 3.1 har behörighet att hantera och 
som berör två eller flera medlemsstater 

eller som det krävs lagföring för på 

gemensamma grunder, på grundval av 

insatser som genomförs och information 

som tillhandahålls av medlemsstaternas 

myndigheter, av Europeiska 

åklagarmyndigheten och av Europol. 

Se ändringsförslaget till artikel 2.3 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Eurojust ska fullgöra sina uppgifter 

på begäran av de behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna eller på eget initiativ. 

3. Eurojust ska fullgöra sina uppgifter 

på begäran av de behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna eller på begäran av 

Europeiska åklagarmyndigheten eller på 

eget initiativ.  

Se ändringsförslaget till artikel 2.1 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Eurojusts behörighet ska omfatta 

de typer av brottslighet som förtecknas i 

bilaga 1. Dock ska dess behörighet inte 

inbegripa de brott som omfattas av den 

1. Fram till den dag då den 

europeiska åklagarmyndigheten har 

börjat utföra de utrednings- och 

åklagaruppgifter som myndigheten ålagts 
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europeiska åklagarmyndighetens 

behörighet. 
i enlighet med artikel 75 i förordningen 

om genomförande av fördjupat samarbete 

om inrättande av Europeiska 

åklagarmyndigheten ska Eurojusts 

behörighet omfatta de brott som 

förtecknas i bilaga 1. Från den dag då 

Europeiska åklagarmyndigheten har 

börjat utföra sina uppgifter, och med 

avseende på de former av brott som den 

har behörighet för, ska Eurojust utöva sin 

behörighet endast inom sitt mandat för att 

undvika överlappning med åtgärder som 

vidtas av den europeiska 

åklagarmyndigheten. 

 Eurojust ska dock utöva sin behörighet i 

fall som inbegriper medlemsstater som 

inte deltar i det fördjupade samarbetet om 

inrättande av den europeiska 

åklagarmyndigheten och på begäran från 

dessa medlemsstater eller från Europeiska 

åklagarmyndigheten. De närmare 

föreskrifterna för utövande av behörighet 

i enlighet med denna punkt ska regleras 

genom det samarbetsavtal som avses i 

artikel 38.2a.  

 Hänvisningen till ”brott mot unionens 

finansiella intressen” i bilaga 1 till denna 

förordning ska tolkas i enlighet med 

denna punkt. 

Se ändringsförslaget till artikel 3.4 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Eurojust ska ha fortsatt behörighet 

 a) för de brott som anges i direktiv 

[(EU) 2017/... om bekämpande genom 

straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri 

som riktar sig mot unionens finansiella 

intressen i de fall då den europeiska 

åklagarmyndigheten inte är behörig eller 
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inte utövar sin behörighet, 

 b) i fall som rör de brott som anges i 

PIF-direktivet avseende begäranden från 

medlemsstater som inte deltar i den 

europeiska åklagarmyndigheten, 

 c) i fall som inbegriper både 

deltagande medlemsstater och 

medlemsstater som inte deltar i den 

europeiska åklagarmyndigheten, avseende 

begäranden från de medlemsstater som 

inte deltar i den europeiska 

åklagarmyndigheten och avseende 

begäranden från Europeiska 

åklagarmyndigheten själv. 

Motivering 

Eftersom Eurojust fortfarande ska ha behörighet för brott mot EU:s ekonomiska intressen 

efter det att det fördjupade samarbetet kring den europeiska åklagarmyndigheten inletts, och 

så som utkastet till den förordningen är formulerat, är det viktigt att tydliggöra exakt vilken 

behörighet Eurojust fortfarande ska ha. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Eurojusts behörighet ska omfatta 

relaterade brott. Följande brott ska anses 

vara relaterade brott: 

2. Eurojusts behörighet ska omfatta 

brott som är relaterade till de brott som 

finns förtecknade i bilaga 1. Följande brott 

ska anses vara relaterade brott: 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. På begäran av antingen en 

medlemsstats behöriga myndighet eller 

kommissionen får Eurojust bistå vid 

utredningar och lagföring som endast berör 

4. På begäran av antingen en 

medlemsstats behöriga myndighet, 

Europeiska åklagarmyndigheten eller 

kommissionen, får Eurojust bistå vid 
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den medlemsstaten och EU. utredningar och åtal som endast berör den 

medlemsstaten och EU. 

Se ändringsförslaget till artikel 3.1 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) informera de behöriga 

myndigheterna i medlemsstaterna om 

utredningar och åtal om vilka den har 

informerats och som får konsekvenser på 

EU-nivå eller som kan påverka andra 

medlemsstater än de som berörs direkt, 

a) informera de behöriga 

myndigheterna i medlemsstaterna och 

Europeiska åklagarmyndigheten om 

utredningar och åtal om vilka den har 

informerats och som får konsekvenser på 

EU-nivå eller som kan påverka andra 

medlemsstater än de som berörs direkt,  

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) bistå de behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna vid säkerställande av 
bästa möjliga samordning av utredningar 

och åtal, 

b) säkerställa bästa möjliga 

samordning av utredningar och åtal som 

genomförs av behöriga myndigheter i 

medlemsstaterna, 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) ge stöd för att förbättra samarbetet 

mellan behöriga myndigheter i 

medlemsstaterna, i synnerhet på grundval 

av Europols analyser, 

c) förbättra samarbetet mellan 

behöriga myndigheter i medlemsstaterna, i 

synnerhet på grundval av Europols 

analyser, 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) bistå Europeiska 

åklagarmyndigheten i enlighet med 

artikel 41. 

Motivering 

Eftersom Europeiska åklagarmyndighetens inrättande ”baseras på Eurojust” (se artikel 86 i 

EUF-fördraget), är en av de främsta uppgifterna för Eurojust att bistå denna myndighet. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led eb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 eb) vid behov samarbeta och samråda 

med de unionsbyråer och unionsorgan 

som inrättats inom området med frihet, 

säkerhet och rättvisa, som regleras av 

avdelning V i EUF-fördraget, 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ec (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ec) stödja och där så är lämpligt delta 

i de unionscentrum med specialkunskap 

som upprättats av Europol och andra 

unionsorgan, 
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Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om två eller flera medlemsstater 

inte kan komma överens om vem av dem 

som ska göra en utredning eller väcka åtal 

efter en begäran som gjorts enligt punkt 2 b 

ska Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande 

om ärendet. Yttrandet ska omedelbart 

vidarebefordras till de berörda 

medlemsstaterna. 

4. Om två eller flera medlemsstater 

inte kan komma överens om vem av dem 

som ska göra en utredning eller väcka åtal 

efter en begäran som gjorts enligt 

punkt 2 b, ska Eurojust fatta ett beslut om 

ärendet. Beslutet ska omedelbart 

vidarebefordras till de berörda 

medlemsstaterna. 

(Se ändringsförslaget till artikel 4.5 och 4.5a.) 

Motivering 

Eftersom artikel 85.1 c i EUF-fördraget tydligt fastställer Eurojusts behörighet att lösa 

behörighetskonflikter, bör Eurojust kunna fatta beslut i stället för att utfärda yttranden, och 

besluten bör kunna vara bindande för medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  30 

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 fatta ett beslut 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 

problemen inte kan lösas i samförstånd 

mellan de berörda nationella 

myndigheterna eller genom ingripande av 

de berörda nationella medlemmarna. 

Beslutet ska omedelbart vidarebefordras 

till de berörda medlemsstaterna. 
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(Se ändringsförslaget till artikel 4.4 och 4.5a.) 

Motivering 

Eftersom artikel 85.1 c i EUF-fördraget tydligt fastställer Eurojusts behörighet att lösa 

behörighetskonflikter, bör Eurojust kunna fatta beslut i stället för att utfärda yttranden, och 

besluten bör kunna vara bindande för medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Utan att det påverkar punkt 2 ska 

kollegiet inrikta sig på operativa uppgifter 

och andra uppgifter som är direkt knutna 

till de operativa uppgifterna. Kollegiet ska 

delta i administrativa uppgifter endast i 

den mån det behövs för att säkerställa att 

dess operativa uppgifter kan utföras.  

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) direkt kontakta och utbyta 

information med en medlemsstats 

nationella behöriga myndighet, 

b) direkt kontakta och utbyta 

information med medlemsstatens 

nationella behöriga myndighet eller med 

andra av unionens byråer eller behöriga 

organ, 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) föreskriva utredningsåtgärder, a) föreskriva eller begära och 

verkställa utredningsåtgärder, enligt vad 

som föreskrivs i Europaparlamentets och 
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rådets direktiv 2014/41/EU1a, 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 

om en europeisk utredningsorder på det 

straffrättsliga området (EUT L 130, 

1.5.2014, s. 1). 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kollegiet ska vara sammansatt av 1. Kollegiet ska vara sammansatt av 

samtliga nationella medlemmar. 

a) alla nationella medlemmar när 

kollegiet utför sina operativa uppgifter 

enligt artikel 4, 

 

b) alla nationella medlemmar och två 

representanter från kommissionen när 

kollegiet utför sina förvaltningsuppgifter 

enligt artikel 14. 

 

Motivering 

Syftet med denna ändring är att minska risken för inblandning från kommissionens sida. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kollegiet kan bjuda in personer 

vars åsikt kan vara av intresse för att delta i 

dess möten som observatör. 

4. Utan att det påverkar 

bestämmelserna i artikel 39.1 c, får 

kollegiet bjuda in personer vars åsikter kan 

vara av intresse att delta som observatörer 

vid dess möten. 
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Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att bevara rollen för kontaktpunkterna i det europeiska 

rättsliga nätverket, till vilket det hänvisas i artikel 39.1 c i förslaget. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – led k 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

k) utse ordföranden och den vice 

ordföranden i enlighet med artikel 11, 

utgår 

(Se ändringsförslaget till artikel 11) 

Motivering 

För att bevara självständigheten och oberoendet hos Eurojust ska ingen företrädare för 

kommissionen få delta i valet av ordförande och vice ordförande. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast den [30 november varje år] 

ska kollegiet anta ett programdokument 

som innehåller en flerårig och en årlig 

programplanering på grundval av ett 

förslag som lagts fram av den 

administrativa direktören, med beaktande 

av kommissionens yttrande. Förslaget ska 

vidarebefordras till Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen. 

Programdokumentet ska bli slutgiltigt när 

den allmänna budgeten slutligen antas och 

ska vid behov justeras i enlighet med 

denna.  

1. Senast den [30 november varje år] 

ska kollegiet anta ett programdokument 

som innehåller en flerårig och en årlig 

programplanering på grundval av ett 

förslag som lagts fram av den 

administrativa direktören, efter det att 

kommissionen uppmanats att yttra sig. 

Förslaget ska vidarebefordras till 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen. Programdokumentet ska bli 

slutgiltigt när den allmänna budgeten 

slutligen antas och ska vid behov justeras i 

enlighet med denna. 

Motivering 

Syftet med denna ändring är att minska risken för inblandning från kommissionens sida. 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Det årliga verksamhetsprogrammet 

ska innehålla detaljerade mål och 

förväntade resultat, inbegripet 

resultatindikatorer. Det ska också innehålla 

en beskrivning av de åtgärder som ska 

finansieras och en uppgift om de 

finansiella och mänskliga resurser som 

tilldelats varje åtgärd, i enlighet med 

principerna om aktivitetsbaserad budget 

och förvaltning. Det årliga 

verksamhetsprogrammet ska 

överensstämma med det fleråriga 

verksamhetsprogram som avses i punkt 4. 

Det ska på ett tydligt sätt ange vilka 

uppgifter som har lagts till, ändrats eller 

tagits bort i jämförelse med det föregående 

räkenskapsåret. 

2. Det årliga verksamhetsprogrammet 

ska innehålla detaljerade mål och 

förväntade resultat, inbegripet 

resultatindikatorer. Det ska också innehålla 

en tydlig beskrivning av de åtgärder som 

ska finansieras och en uppgift om de 

finansiella och mänskliga resurser som 

tilldelats varje åtgärd, i enlighet med 

principerna om aktivitetsbaserad budget 

och förvaltning. Det årliga 

verksamhetsprogrammet ska 

överensstämma med det fleråriga 

verksamhetsprogram som avses i punkt 4. 

Det ska på ett tydligt sätt ange vilka 

uppgifter som har lagts till, ändrats eller 

tagits bort i jämförelse med det föregående 

räkenskapsåret. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Den administrativa direktören kan 

endast sägas upp genom ett beslut från 

kollegiet som ingriper på grundval av ett 

förslag från kommissionen. 

7. Den administrativa direktören kan 

endast sägas upp genom ett beslut från 

kollegiet. 

Motivering 

Syftet med denna ändring är att minska risken för inblandning från kommissionens sida. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 
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Artikel 19 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Joursamordningsrepresentanterna 

ska ingripa utan dröjsmål när det gäller 

verkställandet av begäran i deras 

medlemsstat. 

3. Joursamordningsrepresentanterna 

ska effektivt ingripa utan dröjsmål när det 

gäller verkställandet av en begäran i deras 

medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Den information som avses i 

punkterna 3 till 6 ska medlemsstaternas 

behöriga myndigheter utbyta inom högst 

14 dagar. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Eurojust ska förse de behöriga 

nationella myndigheterna med information 

om resultaten av 

informationsbehandlingen, inbegripet 

förekomsten av kopplingar till fall som 

redan finns lagrade i 

ärendehanteringssystemet. Denna 

information kan komma att innehålla 

personuppgifter. 

1. Eurojust ska utan onödig 

fördröjning förse de behöriga nationella 

myndigheterna med information om 

resultaten av informationsbehandlingen, 

inbegripet förekomsten av kopplingar till 

fall som redan finns lagrade i 

ärendehanteringssystemet. Denna 

information kan komma att innehålla 

personuppgifter. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Eurojust får endast behandla de 2. Eurojust får endast behandla de 
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personuppgifter som anges i punkt 2 i 

bilaga 2 för enskilda personer som enligt 

de berörda medlemsstaternas nationella 

lagstiftning betraktas som vittnen eller 

brottsoffer i en brottsutredning eller i ett 

åtal avseende en eller flera typer av 

brottslighet som avses i artikel 3, eller 

personer under 18 års ålder. Behandlingen 

av sådana personuppgifter får endast ske 

om det är absolut nödvändigt för att uppnå 

Eurojusts uttryckligt angivna mål, inom 

ramen för dess behörighet och för att utföra 

dess operativa uppgifter. 

personuppgifter som anges i punkt 2 i 

bilaga 2 för enskilda personer som enligt 

de berörda medlemsstaternas nationella 

lagstiftning betraktas som vittnen eller 

brottsoffer i en brottsutredning eller i ett 

åtal avseende en eller flera typer av 

brottslighet som avses i artikel 3, eller 

personer under 18 års ålder. Behandlingen 

av sådana personuppgifter får endast ske 

om det är absolut nödvändigt för att uppnå 

Eurojusts uttryckligt angivna mål, inom 

ramen för dess behörighet och för att utföra 

dess operativa uppgifter. Integritetsskydd 

och grundläggande fri- och rättigheter 

ska till fullo respekteras. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De personuppgifter som behandlas 

av Eurojust får inte bevaras längre än det 

först tillämpliga datumet bland följande 

datum: 

1. Personuppgifter som behandlats 

av Eurojust får endast lagras av Eurojust 

så länge som det är nödvändigt för, och 

står i proportion till, det syfte för vilket 

uppgifterna behandlas. De 

personuppgifter som behandlas av Eurojust 

får inte bevaras längre än det först 

tillämpliga datumet bland följande datum: 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När ett klagomål som framförs av 

en registrerad enligt artikel 32.2 i 

förordning (EG) nr 45/2001 avser ett beslut 

enligt artiklarna 32 eller 33 ska Europeiska 

datatillsynsmannen rådfråga de nationella 

tillsynsorganen eller den behöriga rättsliga 

myndigheten i den medlemsstat som 

uppgifterna kommer från eller den 

1. Varje registrerad ska ha rätt att 

framföra klagomål till Europeiska 

datatillsynsmannen om han eller hon 

anser att de egna personuppgifterna 

behandlats av Eurojust i strid med 

bestämmelserna i denna förordning. När 

ett klagomål som framförs av en 

registrerad enligt artikel 32.2 i förordning 
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medlemsstat som direkt berörs. Europeiska 

datatillsynsmannens beslut, som kan 

omfatta ett avslag på 

informationsöverföringen, ska fattas i nära 

samarbete med det nationella 

tillsynsorganet eller den behöriga rättsliga 

myndigheten. 

(EG) nr 45/2001 avser ett beslut enligt 

artiklarna 32 eller 33 ska Europeiska 

datatillsynsmannen rådfråga de nationella 

tillsynsorganen eller den behöriga rättsliga 

myndigheten i den medlemsstat som 

uppgifterna kommer från eller den 

medlemsstat som direkt berörs. Europeiska 

datatillsynsmannens beslut, som kan 

omfatta ett avslag på 

informationsöverföringen, ska fattas i nära 

samarbete med det nationella 

tillsynsorganet eller den behöriga rättsliga 

myndigheten. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För de syften som anges i 

punkterna 1 och 2 får Eurojust ingå 

samarbetsavtal med de parter som anges i 

punkt 1. Sådana samarbetsavtal ska inte 

utgöra grund för att tillåta utbyte av 

personuppgifter och ska inte vara 

bindande för unionen eller dess 

medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) ett godkännande av överföringen 

kan tas för givet mot bakgrund av att 

medlemsstaten inte uttryckligen har 

begränsat möjligheten till vidare 

överföringar,  eller såvida inte 

utgår 
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Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 1 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Det europeiska rättsliga nätverkets 

kontaktpunkter får bjudas in i varje enskilt 

fall för att närvara vid Eurojusts möten.  

c) Det europeiska rättsliga nätverkets 

kontaktpunkter får bjudas in i varje enskilt 

fall för att närvara vid Eurojusts möten 

utan rösträtt. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra den roll som kontaktpunkterna i det 

europeiska rättsliga nätverket har. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Eurojust och Europol får ingå ett 

samarbetsavtal där de båda inom sina 

respektive mandat säkerställer åtkomst till 

och möjlighet att göra sökningar bland 

samtliga uppgifter som inlämnats för 

utförandet av deras uppgifter i enlighet 

med artiklarna 2 och 4 i denna 

förordning. Detta ska inte påverka rätten 

för medlemsstater, unionsorgan, 

tredjeländer och internationella 

organisationer att ange begränsningar av 

åtkomsten till och användningen av 

sådana uppgifter, och samarbetsavtalet 

ska vara i enlighet med de garantier för 

skydd av personuppgifter som föreskrivs i 

denna förordning.  

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Eurojust ska behandla varje 

förfrågan om stöd från den europeiska 

åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål 

och i tillämpliga fall hantera sådana 

förfrågningar som om de mottagits från en 

nationell myndighet som är behörig för 

rättsligt samarbete. 

2. Eurojust ska behandla varje 

förfrågan om stöd från den europeiska 

åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål 

och hantera sådana förfrågningar som om 

de mottagits från en nationell myndighet 

som är behörig för rättsligt samarbete. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Frontex ska bidra till Eurojusts 

arbete genom att bland annat överföra 

information som behandlas i enlighet med 

dess mandat och uppgifter enligt 

förordning (EU) 2016/16241a.  

 _____________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk 

gräns- och kustbevakning och om ändring 

av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/399 och 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 863/2007, 

rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och 

rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 

16.9.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 55a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 55a 
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 Yttranden om föreslagna rättsakter 

 Kommissionen och de berörda 

medlemsstaterna får begära ett yttrande 

av Eurojust om alla förslag till rättsakter 

som avses i artikel 76 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

Motivering 

Ändringsförslaget införlivar bestämmelserna i artikel 32.3 i rådets beslut 2002/187/RIF i dess 

ändrade lydelse från 2008, som oförklarligt nog inte ingår i detta kommissionsförslag. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Eurojust ska översända sin 

årsrapport till Europaparlamentet som får 

lägga fram synpunkter och slutsatser. 

1. Eurojust ska översända sin 

årsrapport till Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten, som får lägga 

fram synpunkter och slutsatser. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kollegiets ordförande ska på 

begäran inställa sig inför 

Europaparlamentet för att diskutera 

frågor med anknytning till Eurojust och i 

synnerhet för att lägga fram dess 

årsrapport, med beaktande av diskretions- 

och tystnadsplikten. Diskussionerna ska 

inte hänvisa direkt eller indirekt till 

konkreta åtgärder med anknytning till 

specifika operativa ärenden. 

2. Innan en ny ordförande för 

kollegiet tillträder sin tjänst ska denne bli 

ombedd att göra ett uttalande inför det 

eller de ansvariga utskotten i 

Europaparlamentet och besvara frågor 

från utskottsledamöterna. 

 Kollegiets ordförande ska sedan under sin 

mandatperiod på begäran inställa sig 

inför Europaparlamentet för att diskutera 

frågor med anknytning till Eurojust och i 

synnerhet för att lägga fram dess 
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årsrapport, med beaktande av diskretions- 

och tystnadsplikten. Diskussionerna ska 

inte hänvisa direkt eller indirekt till 

konkreta åtgärder med anknytning till 

specifika operativa ärenden. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utöver de informations- och 

samrådsskyldigheter som anges i denna 

förordning ska Eurojust översända följande 

till Europaparlamentet i informationssyfte: 

3. Utöver de informations- och 

samrådsskyldigheter som anges i denna 

förordning ska Eurojust översända följande 

till Europaparlamentet och de nationella 

parlamenten i informationssyfte: 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Eurojust ska översända sin 

årsrapport till de nationella parlamenten. 

Eurojust ska även översända de 

handlingar som avses i punkt 3 till de 

nationella parlamenten. 

utgår 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 59 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Tystnadsplikten ska gälla all 

information som Eurojust tar emot, såvida 

inte informationen redan har offentliggjorts 

eller är tillgänglig för allmänheten. 

4. Tystnadsplikten ska gälla all 

information som Eurojust tar emot eller 

vidarebefordrar, såvida inte informationen 

redan har offentliggjorts eller är tillgänglig 

för allmänheten. 

 



 

AD\1136523SV.docx 29/32 PE607.846v02-00 

 SV 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 67 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Upphävande  Upphävanden och ändringar 

(Se ändringsförslaget till artikel 67.3a och 67.3b) 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 67 – punkt 2a (ny) 

 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2a. Artikel 10.3 i rambeslut 

2009/948/RIF ska ersättas med följande: 

”3. Under det direkta samrådet ska de 

berörda myndigheter som medverkar i 

samrådet så snart det rimligtvis är möjligt 
svara på begäran om information från 

andra behöriga myndigheter som 

medverkar i samrådet. Om emellertid en 

behörig myndighet anmodas av en annan 

behörig myndighet att lämna specifik 

information som skulle kunna skada 

viktiga nationella säkerhetsintressen eller 

äventyra enskilda personers säkerhet, 

behöver den inte lämna sådan 

information. 

”3. Under det direkta samrådet ska de 

berörda behöriga myndigheterna svara på 

varje begäran om information från andra 

behöriga myndigheter som också 

medverkar i samrådet.” 

(Se ändringsförslaget till artikel 67) 

Motivering 

Denna ändring av rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om 

förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 

kompletterar ändringsförslagen till artiklarna 21 och 23 i detta förslag, och syftar till att ta 

bort undantag som eventuellt kan hindra utbytet av användbar information. 
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Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 67 – punkt 2b (ny) 

 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2b. Artikel 12.2 i rambeslut 

2009/948/RIF ska ersättas med följande: 

”2. När det inte har varit möjligt att nå 

samförstånd i enlighet med artikel 10 ska 

ärendet där det är lämpligt hänskjutas till 

Eurojust av en behörig myndighet i de 

berörda medlemsstaterna, om Eurojust är 

behörig att agera enligt artikel 4.1 i 

Eurojustbeslutet. 

”2. När det inte har varit möjligt att nå 

en överenskommelse i enlighet med artikel 

10 ska de berörda medlemsstaterna via 

sina nationella medlemmar hänskjuta 

ärendet till Eurojust, om Eurojust är 

behörigt, enligt artikel 3 i 

Eurojustförordningen.” 

(Se ändringsförslaget till artikel 67) 

Motivering 

Denna ändring av rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om 

förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 

kompletterar ändringsförslagen till artikel 4.4 och artikel 4.5 i detta förslag, och syftar till att 

se till att en jurisdiktionstvist obligatoriskt hänskjuts till Eurojust, i enlighet med artikel 85.1 c 

i EUF-fördraget, och till att bestämmelserna överensstämmer bättre med de nationella 

medlemmarnas roll. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Bilaga 1 – punkt 1 – strecksats 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Organiserad stöld – Organiserad stöld eller organiserat 

rån 
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