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Om: Udtalelse i form af en skrivelse om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse 
om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust 
og Georgien  2018/0813 (CNS)

Retsudvalget, som jeg er formand for, er blevet opfordret til at afgive en udtalelse til Udvalget 
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vedrørende afgørelsen om 
udkastet til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien (2018/0813(CNS)). Joëlle 
Bergeron er blevet valgt til ordfører. På grund af fristerne for vedtagelse af betænkningen i 
Deres udvalg vedtog Retsudvalget at sende sin udtalelse i form af en skrivelse.

I denne afgørelse godkendes samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien (herefter 
benævnt "aftalen") for at styrke det retlige samarbejde i forbindelse med bekæmpelse af grov 
organiseret kriminalitet og korruption. Aftalen omfatter bestemmelser om udveksling af 
personoplysninger. Den blev godkendt af Eurojusts kollegium den 20. september 2018.

I henhold til artikel 26a, stk. 2, i Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af 
Eurojust, senest ændret ved Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008, er det 
Rådets ansvar at godkende de aftaler, Eurojust indgår med tredjelande eller internationale 
organisationer. Betingelserne i den nævnte artikel 26a skal være opfyldt. Parlamentet bør 
høres om denne godkendelse.

Retsudvalget mener, at Eurojusts operationelle samarbejde med Georgien er nødvendigt for at 
bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og styrke det retlige samarbejde i Europa. 
Retsudvalget støtter aftalen og foreslår derfor efter en skriftlig meningsudveksling mellem 
koordinatorerne og vedtagelse af udtalelsen på mødet den 23. januar 20191, at Rådets 

1 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(næstformand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Mady Delvaux (næstformand), Max Andersson, 
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gennemførelsesafgørelse godkendes uden ændringer. Udvalget opfordrer Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til 
at foreslå godkendelse af udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af 
Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien.

Jeg har tillid til, at dette vil yde et nyttigt bidrag til den betænkning, der udarbejdes af Deres 
udvalg.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (for Kostas Chrysogonos, jf. 
forretningsordenens artikel 200, stk. 2).


