
RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1114 

av den 23 juli 2020 

om godkännande av ändringar av Eurojusts arbetsordning 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

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 (1), särskilt artikel 5.5, 

med beaktande av Eurojusts arbetsordning (2), som antogs den 20 december 2019, och 

av följande skäl: 

(1) Eurojusts kollegium (kollegiet) får på förslag av styrelsen eller en tredjedel av kollegiets medlemmar ändra Eurojusts 
arbetsordning (arbetsordningen) i enlighet med det förfarande som använts för dess antagande, i enlighet med 
artikel 5.5 i förordning (EU) 2018/1727 och artikel 18 i arbetsordningen. Sådana ändringar av arbetsordningen ska 
godkännas av rådet genom genomförandeakter. 

(2) Utkastet till ändringar av arbetsordningen godkändes, i enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) 2018/1727, av 
kollegiet den 14 juli 2020. 

(3) Ändringarna av arbetsordningen bör godkännas av rådet. 

(4) Danmark är inte bundet av förordning (EU) 2018/1727 och deltar därför inte i antagandet och tillämpningen av 
detta beslut, varigenom förordning (EU) 2018/1727 genomförs. 

(5) Irland är bundet av förordning (EU) 2018/1727 och deltar därför i antagandet och tillämpningen av detta beslut, 
varigenom förordning (EU) 2018/1727 genomförs. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

De ändringar av Eurojusts arbetsordning som åtföljer detta beslut godkänns härmed. 

Artikel 2 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. 

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2020.  

På rådets vägnar 
M. ROTH 

Ordförande     

(1) EUT L 295, 21.11.2018, s. 138. 
(2) EUT L 50, 24.2.2020, s. 1. 
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BILAGA 

ÄNDRINGAR AV EUROJUSTS ARBETSORDNING 

EUROJUSTS KOLLEGIUM HAR ANTAGIT DESSA ÄNDRINGAR AV SIN ARBETSORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 85, 

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 (1) 
(nedan kallad Eurojustförordningen), särskilt artikel 5.5, 

med beaktande av Eurojusts arbetsordning (2), godkänd av rådet genom genomförandebeslut (EU) 2019/2250 av den 19 
december 2019 (3) och antagen av kollegiet den 20 december 2019 (nedan kallad arbetsordningen), särskilt artiklarna 2, 3, 5 
och 18, och 

av följande skäl: 

I enlighet med artikel 5.5 i Eurojustförordningen och artikel 18 i arbetsordningen får kollegiet på förslag av styrelsen eller 
en tredjedel av kollegiets medlemmar ändra Eurojusts arbetsordning i enlighet med det förfarande som används för dess 
antagande. Alla ändringar av arbetsordningen ska godkännas av en två tredjedelars majoritet av medlemmarna. Om man 
inte kan nå en överenskommelse med en två tredjedelars majoritet, ska beslutet fattas med enkel majoritet vid kollegiets 
nästa möte. 

Med anledning av covid-19-pandemin har medlemsstaterna vidtagit ett antal extraordinära förebyggande åtgärder och 
åtgärder för att förhindra spridning. Dessa åtgärder har gjort det mycket svårt eller omöjligt för kollegiets medlemmar att 
närvara fysiskt vid kollegiets möten som hålls i Eurojusts lokaler eller på alternativa platser. Detta har i sin tur gjort det 
problematiskt att uppnå den beslutsförhet som krävs enligt artikel 6.1 i arbetsordningen och för kollegiet att hålla formella 
möten och säkerställa beslutsfattandet. 

Det är därför nödvändigt att arbetsordningen ger kollegiet möjlighet att hålla möten med hjälp av tekniska resurser, 
inbegripet via videokonferens, när extraordinära händelser eller omständigheter utanför kollegiemedlemmarnas kontroll 
hindrar kollegiet från att sammanträda i enlighet med kraven i artiklarna 2, 3, 5.2 och 6.1 i arbetsordningen, för att 
säkerställa kontinuitet i institutionens verksamhet. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Ändringar av arbetsordningen 

Artikel 2 i arbetsordningen ska ändras på följande sätt: 

En ny punkt ska läggas till som punkt 13: 

”I enlighet med kraven i artikel 5.2 andra stycket i denna arbetsordning får kollegiets möten för val av ordförande 
organiseras med hjälp av tekniska resurser, inbegripet via videokonferens. Dessa tekniska resurser ska möjliggöra 
anonym elektronisk omröstning för kollegiets medlemmar för att skydda sekretessen och för att kontrollera att de 
deltar i processen. De övriga bestämmelserna i denna artikel ska gälla för dessa möten i tillämpliga delar.” 

Artikel 3 i arbetsordningen ska ändras på följande sätt: 

Punkt 3 ska ersättas med följande: 

”Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i denna artikel ska förfarandet för val av ordförande i artikel 2.3–2.13 i 
denna arbetsordning i tillämpliga delar gälla för valet av viceordförande.” 

(1) EUT L 295, 21.11.2018, s. 138. 
(2) EUT L 50, 24.2.2020, s. 1. 
(3) EUT L 336, 30.12.2019, s. 309. 
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Artikel 5 i arbetsordningen ska ändras på följande sätt: 

I punkt 2 ska ett nytt andra stycke läggas till enligt följande: 

”Vid extraordinära händelser eller omständigheter utanför kollegiemedlemmarnas kontroll (force majeure) och när 
kollegiet inte kan sammanträda i enlighet med kraven i denna punkt i arbetsordningen får kollegiet, i enlighet med 
artikel 7 i denna arbetsordning, besluta att anordna sina möten med hjälp av tekniska resurser, inbegripet via 
videokonferens. Hur länge åtgärden ska pågå fastställs genom beslut av kollegiet. Kollegiets beslut får förlängas så länge 
de extraordinära händelserna eller omständigheterna (force majeure) består. Sådana möten i kollegiet får anordnas 
förutsatt att de tillgängliga tekniska resurserna gör det möjligt för kollegiets medlemmar att identifieras och delta i 
diskussioner som säkerställer att överläggningarna är gemensamma. Bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 i denna 
arbetsordning ska gälla för dessa möten i tillämpliga delar.” 

Artikel 2 

Ikraftträdande och offentliggörande 

Dessa ändringar av Eurojusts arbetsordning träder i kraft samma dag som de antas. 

Dessa ändringar av arbetsordningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.   
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