
ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2006 

ze dne 29. listopadu 2019 

o účasti Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 o Agentuře 
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na Protokol č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, 
připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na článek 4 tohoto protokolu, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dopisem generálnímu tajemníkovi Evropské komise zaevidovaném dne 9. září 2019 oznámilo Irsko svůj záměr 
účastnit se provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 (1). 

(2) Vzhledem k tomu, že s účastí Irska na provádění nařízení (EU) 2018/1727 nejsou spojeny žádné specifické 
podmínky, není zapotřebí žádných přechodných opatření. 

(3) Účast Irska na provádění nařízení (EU) 2018/1727 by proto měla být potvrzena. 

(4) Nařízení (EU) 2018/1727 vstoupilo v platnost dne 11. prosince 2018 a je použitelné ode dne 12. prosince 2019. 

(5) Podle článku 4 protokolu č. 21 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Potvrzuje se účast Irska na provádění nařízení (EU) 2018/1727. 

Článek 2 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

V Bruselu dne 29. listopadu 2019.  

Za Komisi 
předseda 

Jean-Claude JUNCKER     

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci 
v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138). 
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