
KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/2006 

af 29. november 2019 

om Irlands deltagelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 om Den 
Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongerige og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, særlig artikel 4, og 

som tager følgende i betragtning: 

(1) Ved skrivelse til Europa-Kommissionens generalsekretær, der blev registreret den 9. september 2019, meddelte 
Irland, at landet agter at deltage i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 (1). 

(2) Da der ikke er knyttet nogen specifikke betingelser til Irlands deltagelse i forordning (EU) 2018/1727, er der ikke 
behov for overgangsforanstaltninger. 

(3) Irlands deltagelse i forordning (EU) 2018/1727 bør derfor bekræftes. 

(4) Forordning (EU) 2018/1727 trådte i kraft den 11. december 2018 og fik virkning fra den 12. december 2019. 

(5) I henhold til artikel 4 i protokol nr. 21 bør denne afgørelse på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1 

Irlands deltagelse i forordning (EU) 2018/1727 bekræftes. 

Artikel 2 

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.  

På Kommissionens vegne 
Formanden 

Jean-Claude JUNCKER     

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for 
Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, 
s. 138). 

DA Den Europæiske Unions Tidende 2.12.2019                                                                                                                                         L 310/59   
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