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SAMARBETSAVTAL 
MELLAN 

EUROPEISKA ÅKLAGARMYNDIGHETEN OCH 
EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE (EUROJUST) 

 

 

Ingress 

Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete 
(Eurojust) – nedan kallade parterna – har enats om följande 
 
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 85, 
86 och 325, 
 
med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om 
genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten 
(nedan kallad förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten), särskilt artiklarna 3.3, 22–
27, 39, 48, 54, 99, 100 och 113, 
 
med beaktande av Europeiska åklagarmyndighetens interna arbetsordning som antogs av 
Europeiska åklagarmyndighetens kollegium den 12 oktober 2020, särskilt artiklarna 38, 41, 
42, 43, 57 och 66, 
 
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 
2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot 
unionens finansiella intressen (nedan kallat PIF-direktivet), 
 
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 
14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), 
och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (nedan kallad 
Eurojustförordningen), särskilt artiklarna 2, 3, 4.1 e, 8.1 b, 13.3, 15.1, 16.8, 20.3 b, 26, 45, 46, 
47, 50, 55 och 78, 
 
med beaktande av Eurojusts arbetsordning, som godkändes av rådet genom 
genomförandebeslut (EU) 2019/2250 av den 19 december 2019 och antogs av kollegiet den 
20 december 2019, särskilt artikel 5.5 c samt artikel 11.4 och 11.10, 
 
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 
23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria 
flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 
nr 1247/2002/EG, 
 
med beaktande av arbetsordningen för behandling och skydd av personuppgifter vid 
Eurojust, som godkändes av rådet genom genomförandebeslut (EU) 2019/2250 av den 
19 december 2019 och antogs av kollegiet den 20 december 2019, 
 
med beaktande av att Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust, med hänsyn till 
principen om lojalt samarbete, ska upprätta och upprätthålla en nära förbindelse som 
baseras på ett inbördes samarbete inom deras respektive mandat och behörigheter, i en 
strävan att göra bekämpningen av bedrägeri, korruption och alla andra brott som skadar 
Europeiska unionens ekonomiska intressen så effektiv som möjligt, och  
 
med beaktande av att Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust ska utveckla operativa, 
administrativa och förvaltningsmässiga förbindelser. 
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Härigenom föreskrivs följande. 

 

 
KAPITEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
 

Artikel 1 
Syfte 

 
I enlighet med artikel 100 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten och 
artiklarna 3.2 och 50 i Eurojustförordningen är syftet med detta samarbetsavtal att sörja för 
det praktiska genomförandet av operativa, administrativa och förvaltningsmässiga 
förbindelser mellan parterna inom ramen för de befintliga gränserna för deras respektive 
rättsliga ramar och mandat.  

 
 

Artikel 2 
Definitioner  

 
I detta samarbetsavtal gäller följande definitioner: 
 

a. europeisk åklagare: Europeiska åklagarmyndighetens anställda enligt vad som avses 
i artiklarna 16 och 96.1 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten. 

b. europeisk delegerad åklagare: Europeiska åklagarmyndighetens anställda enligt vad 
som avses i artiklarna 17 och 96.6 i förordningen om Europeiska 
åklagarmyndigheten. 

c. nationell medlem: en nationell medlem, biträdande medlemmar och assistenter till 
de nationella medlemmarna i enlighet med artikel 7 i Eurojustförordningen. 

d. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en 
person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en 
identifikator som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller 
onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller 
sociala identitet.  

 
 

Artikel 3 
Brottsområden 

 
Det samarbete som upprättas genom detta samarbetsavtal ska avse de relevanta 
brottsområdena inom båda parternas mandat, särskilt inbegripet brott som skadar 
Europeiska unionens ekonomiska intressen som fastställs i PIF-direktivet, så som det 
införlivats genom nationell lagstiftning.  
 

 

KAPITEL II 
INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE 

 
 

Artikel 4 
Allmänna principer 

 

1. I enlighet med artikel 100 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten och 
artikel 50 i Eurojustförordningen ska Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust 
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dela information som finns tillgänglig i deras respektive ärendehanteringssystem och 
som är relevant för deras respektive behörighetsområden, inklusive personuppgifter. 
 

2. I enlighet med artikel 24.1 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten och 
artikel 50.4 i Eurojustförordningen ska Eurojust informera Europeiska 
åklagarmyndigheten om alla brottsliga handlingar i fråga om vilka den skulle kunna 
utöva sin behörighet, genom att använda den mall som godkänts av parterna.  

 
 

Artikel 5 
Europeiska åklagarmyndighetens tillgång till information i Eurojusts 

ärendehanteringssystem 

 
1. I enlighet med artikel 100.3 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten ska 

Europeiska åklagarmyndigheten, om den vill kontrollera om informationen i dess 
ärendehanteringssystem överensstämmer med informationen i Eurojusts 
ärendehanteringssystem, lämna in en begäran till Eurojust genom att använda den mall 
som godkänts av parterna.  
 

2. När överensstämmelse visar sig föreligga ska Eurojust informera Europeiska 
åklagarmyndigheten och kan, på den sistnämndas begäran eller på eget initiativ, 
tillhandahålla Europeiska åklagarmyndigheten ytterligare uppgifter kopplade till den 
information som ursprungligen tillhandahölls, efter medgivande från den nationella 
myndighet som tillhandahöll Eurojust informationen.   

 
 

Artikel 6 
Eurojusts tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens 

ärendehanteringssystem 
 

1. I enlighet med artikel 50.5 i Eurojustförordningen ska Eurojust, om den vill kontrollera 
om informationen i dess ärendehanteringssystem överensstämmer med informationen 
i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem, lämna in en begäran till 
Europeiska åklagarmyndigheten genom att använda den mall som godkänts av 
parterna. 
 

2. När överensstämmelse visar sig föreligga ska Europeiska åklagarmyndigheten 
informera Eurojust och kan, på den sistnämndas begäran eller på eget initiativ, 
tillhandahålla Eurojust ytterligare uppgifter kopplade till den information som 
ursprungligen tillhandahölls.  

 
 

Artikel 7 
Europeiska åklagarmyndighetens och Eurojusts utövande av behörighet 

 
1. I enlighet med artikel 24.7 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten ska 

Europeiska åklagarmyndigheten, om den efter kontroll av information som 
tillhandahållits av Eurojust, beslutar att det inte föreligger några skäl att inleda någon 
utredning eller att utöva myndighetens rätt att överta förfaranden, utan onödigt 
dröjsmål informera Eurojust om detta.  
 

2. I enlighet med artikel 26.2 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten ska 
Europeiska åklagarmyndigheten, om den efter kontroll av information som 
tillhandahållits av Eurojust, beslutar att inleda en utredning ska myndigheten utan 
onödigt dröjsmål informera Eurojust om detta.  
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3. I enlighet med artikel 34.8 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten ska 
Europeiska åklagarmyndigheten, efter att ha tillhandahållits information av Eurojust, 
utan onödigt dröjsmål informera Eurojust om eventuella beslut att överföra en 
ärendeakt baserad på den informationen till de behöriga nationella myndigheterna.  

 

Om den information som Eurojust tillhandahållit motsvarar en utredning som redan 
har inletts av Europeiska åklagarmyndigheten eller en ärendeakt som Europeiska 
åklagarmyndigheten redan har överfört till de behöriga nationella myndigheterna ska 
Europeiska åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål även informera Eurojust om 
sitt beslut. 

 
 

Artikel 8 
Överföring och verkställande av ansökningar och beslut om rättslig hjälp 

 

I enlighet med artikel 100.2 b i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten kan 
Europeiska åklagarmyndigheten, inom ramen för utredningar som involverar 
medlemsstater som inte deltar i inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten, uppmana 
den nationella medlem i Eurojust som berörs av ärendet att ge stöd i frågor som rör rättslig 
hjälp.  
 
Europeiska åklagarmyndigheten kan också begära stöd av Eurojust i gränsöverskridande 
ärenden som involverar tredjeländer.   

 
 

Artikel 9 
Ömsesidigt stöd i operativa frågor 

 
1. I gränsöverskridande ärenden som involverar medlemsstater som inte deltar i 

inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten eller tredjeländer kan Europeiska 
åklagarmyndigheten i relevanta fall begära att Eurojust tillhandahåller stöd för  

 
a. anordnande av samordningsmöten,  
b. utförande av samordnade parallella utredningar (samordningscentraler), 
c. inrättande av gemensamma utredningsgrupper och deras verksamhet,  
d. förebyggande och lösning av behörighetskonflikter.  
 

2. I operativa frågor som är relevanta för Europeiska åklagarmyndighetens 

behörighetsområde kan Eurojust vid behov begära stöd från myndigheten.  

 
 

Artikel 10 
Kommunikationskanaler 

 

1. Vid överföring av operativ information till Eurojust ska Europeiska åklagarmyndigheten 
kontakta den eller de nationella medlemmar som berörs av ärendet. Operativ 
information kan också överföras till en utsedd kontaktperson vid Eurojust för att 
underlätta identifieringen av mottagaren/mottagarna på Eurojust och göra det lättare 
att hitta möjliga kopplingar mellan ärenden.  
 

2. Vid överföring av operativ information till Europeiska åklagarmyndigheten ska Eurojust 
kontakta det centrala åklagarkontoret eller den berörda europeiska delegerade 
åklagaren.  
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Artikel 11 
Mediekommunikation 

 
När det gäller utredningar utförda av Europeiska åklagarmyndigheten med stöd av Eurojust 
som involverar medlemsstater som inte deltar i inrättandet av Europeiska 
åklagarmyndigheten eller tredjeländer ska kommunikationen med media ske enligt 
överenskommelse mellan parterna och, när så är nödvändigt, de berörda medlemsstaterna 
eller tredjeländerna.  

 
 

KAPITEL III 
INSTITUTIONELLT OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE 

 
 

Artikel 12 
Högnivåmöten 

 

1. Den europeiska chefsåklagaren och Eurojusts ordförande ska träffas minst en gång per 
år för att diskutera frågor av gemensamt intresse och enas om strategiska linjer för att 
förbättra samarbetet.  
 

2. Parterna ska turas om att anordna mötena, som ska äga rum i den inbjudande partens 
lokaler eller, om så inte är möjligt, genom elektroniska medel som t.ex. videokonferens. 

 
 

Artikel 13 
Sambandsgrupper 

 
1. Varje part ska inrätta en sambandsgrupp. 

 
2. Sambandsgrupperna ska sammanträda minst en gång per år, antingen fysiskt eller 

genom elektroniska medel som t.ex. videokonferens, för att diskutera och samordna 
institutionella och operativa frågor av allmänt intresse samt för att bedöma det 
praktiska genomförandet av detta samarbetsavtal och av de relevanta bestämmelserna 
i de tillämpliga förordningarna. Parterna ska turas om att leda sambandsgruppernas 
sammanträden. 
 

3. Sambandsgrupperna ska förbereda de högnivåmöten som avses i artikel 12 och 
översynen av detta samarbetsavtal i enlighet med artikel 29.  
 

4. Varje part ska utse medlemmarna i sin sambandsgrupp och informera varandra om 
detta. Andra personer kan vid behov bjudas in till sambandsgruppernas sammanträden. 
 

5. Varje part ska utse en första kontaktperson på arbetsnivå.  
 
 

Artikel 14 
Närvaro vid mötena för Eurojusts kollegium och styrelse 

 

1. Eurojust ska informera Europeiska åklagarmyndigheten om kollegiets och styrelsens 
möten, i enlighet med förfarandet i artiklarna 5.5 c och 11.4 i Eurojusts arbetsordning.  
 

2. Enligt artikel 5.5 c i Eurojusts arbetsordning ska ordföranden analysera dagordningen 
för kollegiets möten i syfte att identifiera frågor som är relevanta för Europeiska 
åklagarmyndighetens utförande av sina uppgifter. Ordföranden ska inbjuda en 
företrädare för Europeiska åklagarmyndigheten att närvara vid dessa möten utan 
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rösträtt. Ordföranden ska förse Europeiska åklagarmyndighetens företrädare med 
relevanta möteshandlingar. 
 

3. Enligt artikel 11.4 i Eurojusts arbetsordning ska ordföranden sända dagordningen för 
styrelsens möten till den europeiska chefsåklagaren och ska samråda med honom eller 
henne om behovet att delta i sådana möten. Ordföranden ska i enlighet med artikel 16.8 
i Eurojustförordningen inbjuda en företrädare för Europeiska åklagarmyndigheten att 
delta i styrelsens möten, dock utan rösträtt, närhelst frågor diskuteras som berör 
Europeiska åklagarmyndighetens funktionssätt. 

 
 

Artikel 15 
Utbyte av strategisk information och utbildning 

 
1. Parterna får utbyta strategisk information, såsom tendenser och utmaningar, 

erfarenheter samt andra iakttagelser och slutsatser kopplade till deras respektive 
verksamhet, som kan vara till stöd i deras arbete. 
 

2. Parterna får bjuda in varandra till seminarier, workshoppar, konferenser och andra 
liknande evenemang som är relevanta för deras respektive behörighetsområden.  

 
 

Artikel 16 
Tillhandahållande av tjänster av gemensamt intresse till Europeiska 

åklagarmyndigheten 
 

1. I enlighet med artikel 100.4 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten och 
artikel 50.6 i Eurojustförordningen får Eurojust tillhandahålla Europeiska 
åklagarmyndigheten tjänster av gemensamt intresse som ska regleras genom en separat 
överenskommelse.  
 

2. I mån av tillgängliga resurser och med beaktande av parternas mandat får den 
överenskommelse som avses i punkt 1 även användas för att reglera samarbetet mellan 
partnerna på området fortbildning. 
 

 
KAPITEL IV 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
 
 

Artikel 17 
Allmänna bestämmelser 

 

1. Eventuellt utbyte och eventuell ytterligare behandling av personuppgifter ska ske i 
enlighet med och på grundval av parternas respektive rättsliga ramar. 
 

2. Parterna ska föra ett register över överföring och mottagande av uppgifter som delas 
inom ramen för detta samarbetsavtal, inklusive skälen till sådana överföringar. 

 

Artikel 18 
Personlig integritet och skydd av personuppgifter 

 

När det gäller personuppgifter som delas inom ramen för detta samarbetsavtal ska 
parterna säkerställa att 
 

a. personuppgifterna behandlas på ett lagligt och korrekt sätt, 
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b. de tillhandahållna personuppgifterna är adekvata och relevanta och inte överdrivet 
omfattande med hänsyn till begärans eller överföringens särskilda ändamål,  

c. personuppgifterna inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål 
för vilket uppgifterna tillhandahölls eller bearbetades vidare i enlighet med detta 
samarbetsavtal, och sådan nödvändighet bör ses över fortlöpande i enlighet med 
parternas respektive rättsliga ramar, och 

d. om det finns skäl att anta att personuppgifter kan vara felaktiga, potentiellt felaktiga 
personuppgifter utan dröjsmål uppmärksammas för den mottagande parten så att 
lämpliga korrigerande åtgärder kan vidtas vid behov.  

 

Artikel 19 
Överföring av särskilda kategorier av personuppgifter 

 

1. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt genetiska eller biometriska 
uppgifter i syfte att unikt identifiera en person eller personuppgifter om hälsa, sexualliv 
eller sexuell läggning får endast tillhandahållas om det är absolut nödvändigt för och 
står i proportion till ett ändamål som fastställts i artikel 1 i detta samarbetsavtal.  

 
2. Parterna ska vidta tillräckliga skyddsåtgärder, i synnerhet lämpliga tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att ta hänsyn till den särskilda känsligheten hos 
de kategorier av personuppgifter som nämns i punkt 1 i denna artikel samt för att 
säkerställa att ingen fysisk person diskrimineras på grundval av sådana 
personuppgifter. 

 

Artikel 20 
Den registrerades rättigheter  

 

1. Parterna ska samråda med varandra innan de beslutar om en enskild persons begäran 
om tillgång till eller rättelse, begränsning eller radering av personuppgifter som 
behandlats inom ramen för detta samarbetsavtal för att säkerställa att skälen till de 
begränsningar som tagits upp av den andra parten övervägs ordentligt.  

 
2. När det gäller Eurojust ska byrån, om personuppgifterna ursprungligen tillhandahölls 

av nationella myndigheter, säkerställa att dessa myndigheters synpunkter övervägs 
ordentligt.   

 

Artikel 21 
Tidsfrister för bevarande av personuppgifter 

 

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålen 
i detta samarbetsavtal eller för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller 
bearbetades vidare i enlighet med artikel 1 i detta samarbetsavtal. Sådan nödvändighet bör 
ses över fortlöpande i enlighet med parternas respektive rättsliga ramar.  

 

Artikel 22 
Datasäkerhet 

 

1. Parterna ska säkerställa att nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för 
att skydda personuppgifter som mottas inom ramen för detta samarbetsavtal från 
förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar, förlust genom 
olyckshändelse eller otillåten spridning, ändring och tillgång eller all annan otillåten 
behandling. Parterna ska särskilt säkerställa att endast personer som har tillstånd att 
komma åt personuppgifter kan ha tillgång till sådana uppgifter. 
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2. Parterna ska informera varandra om eventuella säkerhetsincidenter, och framför allt 

personuppgiftsincidenter, som är kopplade till de uppgifter som utbytts inom ramen för 
detta samarbetsavtal. 

 

Artikel 23 
Vidareöverföringar 

 

Vid vidareöverföring, inbegripet till EU:s organ och byråer, medlemsstater, tredjeländer 
och internationella organisationer, ska den part som överför uppgifterna anhålla om 
uttryckligt förhandstillstånd från den andra parten generellt eller förenat med särskilda 
villkor. Ett sådant förhandstillstånd kan endast ges om så tillåts enligt den tillämpliga 
rättsliga ramen för den part från vilken uppgifterna kommer. 

 

Artikel 24 
Utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

 

1. Säkerhetsförfarandena för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
som utbyts mellan parterna ska fastställas i ett instrument för utbyte och skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som parterna enas om. 
 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av några andra bestämmelser i parternas 
respektive rättsliga ramar som tillåter exceptionella överföringar av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får utbyte av sådana uppgifter endast ske 
genom antagandet av instrumentet för utbyte och skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

 
 

KAPITEL V 
SLUTBESTÄMMELSER 

 
 

Artikel 25 
Tekniskt genomförande 

 
Parterna kan enas om lämpliga tekniska och praktiska åtgärder för genomförandet av detta 
samarbetsavtal, där så krävs för att utbyta information eller genomföra bestämmelser i de 
respektive rättsliga ramarna. Detta kan genomföras via ett separat instrument.   
 
 

Artikel 26 
Allmänhetens tillgång till parternas handlingar 

 
1. Parterna ska samråda med varandra innan de beslutar om en persons begäran om 

tillgång till handlingar som någon av parterna har mottagit från den andra parten inom 
ramen för detta samarbetsavtal.  
 

2. Den part som upprättat handlingen ska ange en tidsfrist för sitt svar som gör det möjligt 
för den andra parten att hålla sina egna tidsfrister för svar, men tidsfristen får inte vara 
kortare än fem arbetsdagar. Om den part som upprättat handlingen inte svarar inom 
den föreskrivna tidsfristen ska den part som mottagit begäran om beviljande av tillgång 
till en handling som upprättats av den förstnämnda parten följa sina egna regler för 
allmänhetens tillgång till handlingar, med beaktande av det berättigade intresset hos 
den part som upprättade handlingen på grundval av den tillgängliga informationen. 
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3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte gälla om den part som upprättade 
handlingen redan har lämnat ut handlingen eller om parten har gett sitt skriftliga 
medgivande till att handlingen får lämnas ut. 

 
 

Artikel 27 
Ansvar för otillåten eller felaktig behandling av uppgifter 

 
1. Varje part ska, i enlighet med sina respektive rättsliga ramar, vara ansvarig för all skada 

som åsamkas en person till följd av otillåten eller felaktig behandling av uppgifter som 
utförts av parten.  

 
2. Ingen av parterna får i eventuella förfaranden mot den åberopa att den andra parten 

hade översänt felaktiga uppgifter. Om en part är förbunden att betala ersättningsbelopp 
för skador som åsamkats en skadelidande part, och dessa skador är en följd av den andra 
partens underlåtenhet att uppfylla sina rättsliga skyldigheter att överföra korrekta 
uppgifter, ska den sistnämnda vara skyldig att på begäran återbetala dessa belopp. Om 
parterna inte kan enas i fråga om fastställande och ersättning av skador ska saken lösas 
i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30.   

 
3. Parterna ska inte kräva straffskadestånd eller icke-kompensatoriskt skadestånd av 

varandra enligt punkt 2 i denna artikel.  
 
 

Artikel 28  
Utgifter 

 
Parterna ska bära sina egna utgifter som uppstår under genomförandet av detta 
samarbetsavtal. 

 
 

Artikel 29 
Översyn av genomförandet 

 

1. Parterna ska vartannat år gemensamt se över genomförandet av detta samarbetsavtal. 
 

2. Om parterna under denna översyn identifierar områden som kräver ytterligare 
beaktande kan den tvistlösning som föreskrivs i artikel 30 i detta samarbetsavtal 
tillämpas.  

 
 

Artikel 30 
Tvistlösning 

 
1. Parterna ska träffas snarast möjligt på någon av parternas begäran för att i godo lösa 

eventuella tvister rörande tolkningen eller genomförandet av detta samarbetsavtal som 
kan påverka samarbetet mellan parterna.  
 

2. Om någon av parterna på ett väsentligt sätt åsidosätter bestämmelserna i detta 
samarbetsavtal, eller om en part anser att ett sådant åsidosättande kan komma att 
inträffa inom en snar framtid, får vardera parten tillfälligt upphäva tillämpningen av 
detta samarbetsavtal i avvaktan på att punkt 1 ska tillämpas. De skyldigheter som 
åligger parterna enligt samarbetsavtalet ska emellertid fortsätta att gälla.  

 
3. Om en tvist inte kan lösas genom samråd i enlighet med punkt 1 får vardera parten 

begära att inleda förhandlingar om ändring av detta samarbetsavtal i enlighet med 
artikel 31.  
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Artikel 31 
Ändringar 

 
1. Detta samarbetsavtal kan när som helst ändras skriftligen genom en ömsesidig 

överenskommelse mellan parterna. Alla ändringar ska godkännas i enlighet med 
parternas respektive rättsliga ramar. 

 
2. Sådana ändringar ska träda i kraft dagen efter den dag då parterna informerade 

varandra om antagandet av sina interna krav. 
 
 

Artikel 32 
Ikraftträdande 

 
Detta samarbetsavtal träder i kraft dagen efter dess undertecknande. 

 
 

Artikel 33 
Uppsägning 

 
1. Detta samarbetsavtal kan sägas upp skriftligen av någon av parterna med tre månaders 

uppsägningstid. 
 

2. Om samarbetsavtalet sägs upp ska parterna komma överens om hur den information 
som de redan har överlämnat till varandra fortsättningsvis ska användas och förvaras. 

 
3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska rättsverkan av detta samarbetsavtal 

fortsätta att gälla. 
 
 
 

 
Utarbetat i två exemplar på engelska. 

 
 

För Europeiska åklagarmyndigheten För Eurojust 
  

Laura Codruța Kövesi 
Europeisk chefsåklagare 

Ladislav Hamran 
Eurojusts ordförande 
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