
РЕШЕНИЕ (EC) 2019/2006 НА КОМИСИЯТА 

от 29 ноември 2019 година 

относно участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета 
относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 

(Евроюст) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството 
на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на 
Европейския съюз, и по-специално член 4 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С писмо до генералния секретар на Европейската комисия, регистрирано на 9 септември 2019 г., Ирландия уведоми 
за намерението си да участва в Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета (1). 

(2) Тъй като няма специални условия за участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727, не са необходими преходни 
мерки. 

(3) Поради това участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727 следва да бъде потвърдено. 

(4) Регламент (ЕС) 2018/1727 влезе в сила на 11 декември 2018 г. и се прилага от 12 декември 2019 г. 

(5) В съответствие с член 4 от Протокол № 21 настоящото решение следва да влезе в сила по спешност в деня след деня 
на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727 се потвърждава. 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2019 година.  

За Комисията 
Председател 

Jean-Claude JUNCKER     

(1) Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета 
(ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138). 
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