
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eurojustin ja 

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisia 
viranomaisia edustavan sisäasiainministeriön välinen käytännön yhteistyöjärjestely, 

joka koskee 

 

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 

täytäntöönpanoa 

  



 

 

 

Eurojustin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
toimivaltaisia viranomaisia edustavan sisäasiainministeriön välinen käytännön 

yhteistyöjärjestely, joka koskee Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön 
sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen 

kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa. 

 

 

Sisäasiainministeriö, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
toimivaltaisten viranomaisten (jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’) puolesta, 

ja 

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (jäljempänä ’Eurojust’), joista käytetään 
nimitystä ”osapuolet” ja jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 
(jäljempänä ’sopimus’) ja erityisesti sen 594 artiklan, 

ottavat huomioon Eurojustin työjärjestyksen, joka hyväksyttiin 19 päivänä joulukuuta 2019 
annetulla neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/2250 ja 23 päivänä heinäkuuta 2020 
annetulla täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1114 ja jonka kollegio hyväksyi 20 päivänä 
joulukuuta 2019 ja 24 päivänä heinäkuuta 2020 (jäljempänä ’Eurojustin työjärjestys’), sellaisena 
kuin se on muutettuna, ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan b alakohdan, 

ottavat huomioon henkilötietojen käsittelyä ja suojaa Eurojustissa koskevan työjärjestyksen, joka 
hyväksyttiin 19 päivänä joulukuuta 2019 annetulla neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 
2019/2250 ja jonka kollegio hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2019, 

toteavat, että Eurojust saa siirtää henkilötietoja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille 
viranomaisille tämän sopimuksen nojalla ainoastaan asetuksen (EU) 2018/1727 mukaisesti ja 
että Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset saavat siirtää henkilötietoja tämän 
sopimuksen nojalla ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisiä siirtoja koskevien 
tietosuojasäännösten mukaisesti, 
 

OVAT SOPINEET seuraavaa:  



 

 

I LUKU 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

1 artikla 

Tarkoitus 

Tämän käytännön yhteistyöjärjestelyn (jäljempänä ’järjestely’) tarkoituksena on panna 
täytäntöön ne sopimuksen määräykset, jotka koskevat yhteistyötä Eurojustin kanssa, erityisesti 
ne, jotka ovat sopimuksen kolmannen osan VI osastossa. 

 

2 artikla 

Järjestelyn täytäntöönpanon ja yhteisen tarkastelun kannalta toimivaltaiset 
viranomaiset 

Tämä järjestely ja tässä järjestelyä koskevan sopimuksen 19 artiklassa tarkoitettu yhteinen 
tarkastelu toteutetaan seuraavien tahojen suorassa valvonnassa: 

(a) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten 
viranomaisten puolesta sisäasiainministeriö; 

(b) Eurojustin puolesta kollegion nimittämä kansallinen jäsen. 

 

II LUKU 

YHTEISTYÖN MUODOT 

 

3 artikla 

Yhteyssyyttäjä Eurojustiin 

1. Yhdistynyt kuningaskunta lähettää Eurojustiin yhteyssyyttäjän, jota voi avustaa enintään 
viisi henkilöä; määrä sisältää sekä avustajat että muun tukihenkilöstön. 

2.  Osapuolet voivat muuttaa avustajien ja muun tukihenkilöstön määrää, joka voi kuitenkin 
olla enintään viisi henkilöä, käymällä asiasta kirjeenvaihtoa. Yhteyssyyttäjällä sekä hänen 
avustajillaan ja tukihenkilöstöllä ei ole minkäänlaista sopimussuhdetta Eurojustiin. 

3. Yhteyssyyttäjä avustaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön parantamisessa esimerkiksi 
varmistamalla, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tutkinnat ja syytteeseenpanot, 
joita Eurojust tukee, koordinoidaan asianmukaisesti. 

4. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa Eurojustille kirjallisesti yhteyssyyttäjän, hänen 
avustajiensa ja tukihenkilöstön nimittämisestä. Ilmoituksen on sisällettävä muun muassa 
tiedot nimitysten kestosta, tieto siitä, ketkä avustajat voivat toimia yhteyssyyttäjän sijaisena 
sopimuksen 585 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetyillä toimivaltuuksilla, sekä tiedot 
avustajien asiantuntemuksesta osa-alueittain. Kaikista muutoksista on ilmoitettava 
Eurojustille viipymättä. 

5. Yhteyshenkilön, hänen avustajiensa ja tukihenkilöstön on noudatettava Eurojustin sääntöjä 
ja määräyksiä. 

6. Sopimuksen 585 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuilla ”työasiakirjoilla” tarkoitetaan kaikkia 
selosteita, kirjeenvaihtoja, asiakirjoja, käsikirjoituksia, sähköisiä ja tietovälineisiin 



 

 

tallennettuja tietoja, valokuvia sekä filmi-, video- ja äänitallenteita, jotka kuuluvat 
yhteyssyyttäjälle, hänen avustajilleen ja tukihenkilöstölle. 

 

4 artikla 

Eurojustin yhteystuomari 

Sopimuksen 586 artiklan mukaisesti Eurojust voi lähettää Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
yhteystuomarin. Jos Eurojust päättää tehdä niin, yhteystuomarin oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä niihin liittyvistä kustannuksista on sovittava erillisellä käytännön yhteistyöjärjestelyllä. 

 

5 artikla 

Yhteyspisteet 

1. Yhteyspisteiden, joista Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut sopimuksen 690 artiklan 6 kohdan 
e ja f alakohdan mukaisesti, tehtävänä on ainoastaan yhteyssyyttäjän tai hänen avustajiensa poissa 
ollessa helpottaa tietojenvaihtoa kansallisten jäsenten välillä ja varmistaa, että tiedot jaetaan 
viipymättä Yhdistyneen kuningaskunnan asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 

2. Yhteyspisteitä voidaan käyttää myös Eurojustin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä etua 
koskevien strategisten tietojen välittämiseen, jotta ne voivat saavuttaa tavoitteensa ja sovittaa 
toimiaan yhteen tehokkaasti. Osapuolten on ilmoitettava toisilleen säännöllisesti erityisesti 
sellaisista toimista ja aloitteista, joilla voi olla merkitystä toisen osapuolen kannalta. 

3. Yhdistyneen kuningaskunnan on ilmoitettava Eurojustille sopimuksen mukaisten 
yhteyspisteiden nimittämisestä sekä kaikista niihin liittyvistä muutoksista asiaankuuluvaa 
Eurojustin mallia käyttämällä. 

 

6 artikla 

Toimistotila ja muu välineistö 

1. Eurojustin on pyrittävä antamaan yhteyssyyttäjän sekä hänen avustajiensa ja tukihenkilöstön 
käyttöön riittävät tilat ja välineet infrastruktuurin rajoitteet ja resurssien saatavuus huomioon 
ottaen. 

2. Tiloihin ja välineisiin on sisällyttävä toimistotila yhteyssyyttäjälle. Yhteyssyyttäjien avustajille 
ja tukihenkilöstölle on järjestettävä toimistotila mahdollisuuksien mukaan. 

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilat ja välineet voivat sisältää myös seuraavia 
palveluja: 

a. tietokone, kannettava tietokone ja matkapuhelin; 

b. Eurojustin sähköpostitili; 

c. Eurojustin käyntikortit; 

d. neuvottelutilojen ja videokokouslaitteistojen käyttö; 

e. Eurojustin intranetin ja ekstranetin käyttöoikeudet tarvittaessa; 

f. tiedonhallintajärjestelmän käyttöliittymän käyttöoikeudet; 

g. kirjaston käyttöoikeus; 

h. tapaustietolomakesovelluksen käyttöoikeudet ja käyttö; 



 

 

i. asiakirjahallintajärjestelmän käyttöoikeudet ja käyttö, jotta yhteyssyyttäjä avustajineen 
ja tukihenkilöstöineen voi luoda ja tallentaa omia asiakirjojaan sekä tarkastella ja 
käsitellä asiakirjoja, joihin heille on myönnetty käyttöoikeus. 

4.  Eurojust voi pyytää korvaamaan sille näiden välineiden järjestämisestä koituneet kulut 
kokonaan tai osittain. Jos Eurojust pyytää korvausta, osapuolten on kuultava toisiaan, jotta 
maksettava summa voidaan määrittää ja hyväksyä. Jos osapuolet eivät pääse asiasta 
yhteisymmärrykseen, sovelletaan tämän järjestelyn 20 artiklaa. 

5. Eurojust voi, pyynnöstä ja mahdollisuuksien mukaan, huolehtia yhteyssyyttäjän, hänen 
avustajiensa ja tukihenkilöstönsä majoituksesta ja integroitumisesta Alankomaissa. 

 

7 artikla 

 Kollegion täysistuntoihin osallistuminen 

1. Yhteyssyyttäjä ja/tai hänen avustajansa voivat puheenjohtajan kutsusta osallistua kollegion 
kokouksiin tarkkailijoina ilman äänioikeutta. Yhteyssyyttäjä ja/tai hänen avustajansa voivat 
osallistua etenkin seuraaviin tilaisuuksiin: 

(a) Operatiivinen puheenvuorokierros, jossa käsitellään operatiivisia asioita, kolmansista 
maista Eurojustiin lähetettyjä yhteyssyyttäjiä koskevista käytännön järjestelyistä 
annetun kollegion päätöksen 2017-24, sellaisena kuin se on muutettuna kollegion 14 
päivänä syyskuuta 2021 antamalla päätöksellä 2021-07, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. 

(b) Kollegion kokousten muut osat sikäli kuin ne edellyttävät näkemystenvaihtoa tai 
asiantuntemusta. 

2. Puheenjohtaja voi kuulla yhteyssyyttäjää ja hänen avustajiaan kollegion työhön liittyvissä 
asioissa, jos ne vaikuttavat suoraan yhteyssyyttäjän Eurojust-komennukseen. 

3. Yhteyssyyttäjälle ja hänen avustajilleen on toimitettava kollegion kokousten asialista sekä 
kokouksissa tai kokousten niissä osissa, joihin heidät on kutsuttu osallistumaan, käsiteltävät 
asiakirjat. 

 

8 artikla 

Operatiivisiin kokouksiin ja koordinointikeskusten toimintaan osallistuminen ja niiden 
järjestäminen ja perustaminen 

1. Yhteyssyyttäjä ja hänen avustajansa voivat osallistua Eurojustin operatiivisiin kokouksiin ja 
koordinointikeskusten toimintaan asioissa, jotka liittyvät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, 
kokouksen järjestämisestä tai keskuksen perustamisesta vastaavan kansallisen jäsenen 
kutsusta ja muiden asiaan liittyvien kansallisten jäsenten suostumuksella. 

2. Yhteyssyyttäjä ja hänen avustajansa voivat pyytää yhtä tai useampaa asiaan liittyvää 
kansallista jäsentä osallistumaan operatiivisiin kokouksiin ja/tai kutsumaan kokouksia koolle 
taikka perustamaan koordinointikeskuksia. 

3. Eurojust voi resurssien saatavuuden mukaan ja pyynnöstä antaa yhteyssyyttäjälle ja hänen 
avustajilleen aineellista tukea operatiivisiin kokouksiin ja koordinointikeskusten toimintaan 
osallistumiseen. Tällaiseen tukeen voi sisältyä esimerkiksi seuraavia osa-alueita: operatiivisia 
asioita koskevien oikeudellisten ja/tai analyyttisten päätelmien tekeminen, lausuntojen, 
neuvonnan ja suositusten antaminen, muiden virastojen kanssa toteutettavan operatiivisen 
tiedonvaihdon helpottaminen ja/tai ulkoisen viestinnän järjestäminen. 



 

 

 

9 artikla 

 Kollegion työryhmien toimintaan osallistuminen 

1. Yhteyssyyttäjä ja hänen avustajansa voivat oman asiantuntemuksensa perusteella ja 
työryhmän puheenjohtajan kutsusta osallistua kollegion työryhmien työskentelyyn 
Eurojustin työjärjestyksessä vahvistetun mukaisesti. 

2. Yhteyssyyttäjällä ja hänen avustajillaan ei ole äänestysoikeutta työryhmissä. 

3. Yhteyssyyttäjälle ja hänen avustajilleen on annettava niiden työryhmien työskentelyyn 
liittyvät asiakirjat, joihin he osallistuvat. 

 

10 artikla 

Strategisiin kokouksiin, koulutuksiin, tiedotustoimiin ja hankkeisiin osallistuminen 

1. Eurojustin puheenjohtajan kutsusta yhteyssyyttäjä ja hänen avustajansa voivat osallistua 
strategisiin kokouksiin. 

2. Eurojustin puheenjohtajan kutsusta yhteyssyyttäjä ja hänen avustajansa voivat osallistua 
henkilökunnan koulutuksiin Eurojustin sisäisten sääntöjen mukaisesti. 

3. Eurojustin puheenjohtajan kutsusta yhteyssyyttäjä ja hänen avustajansa voivat osallistua 
tiedotustoimiin ja hankkeisiin, joita Eurojust organisoi, toteuttaa tai tukee. Eurojust voi korvata, 
resurssien saatavuuden mukaan, yhteyssyyttäjän tai hänen avustajiensa virkamatkakuluja, joita 
aiheutuu, kun he toimivat Eurojustin hyväksi. 

 

III LUKU 

TIETOJEN VAIHTO 

 

11 artikla 

Yleiset määräykset 

1. Kaikenlainen henkilötietojen vaihto ja niiden käsittely on tehtävä osapuolten asiaa koskevien 
oikeudellisten kehysten mukaisesti ja niiden perusteella sekä sopimuksen 3 osan VI osaston 
ja 525 artiklan mukaisesti. 

2. Eurojustin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kirjaa 
tämän käytännön yhteistyöjärjestelyn nojalla siirretyistä ja vastaanotetuista tiedoista sekä 
siirtojen perusteluista. 

 

12 artikla 

Erityisten henkilötietoryhmien siirtäminen 

1. Sopimuksen 525 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja erityisiä henkilötietoryhmiä 
saa käsitellä vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista käsittelyn 
tarkoituksen kannalta sopimuksen 580 ja 589 artiklassa määrätyn mukaisesti. 

2. Eurojustin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava 
riittävät suojatoimet, etenkin sopimuksen 525 artiklan 2 kohdan c alakohdassa kuvatut 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet, jotta menettely vastaa tämän 



 

 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilötietoryhmien erityistä arkaluonteisuutta ja jotta 
varmistetaan, että luonnollisia henkilöitä ei syrjitä tällaisten henkilötietojen perusteella. 

 

13 artikla 

Rekisteröityjen oikeudet 

1. Eurojustin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on kuultava 
toisiaan, ennen kuin tehdään päätös henkilön pyynnöstä tarkastella, korjata tai poistaa 
henkilötietoja, joita oli käsitelty tämän järjestelyn yhteydessä, tai rajoittaa niiden käsittelyä, 
sen varmistamiseksi, että sopimuksen 525 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia rajoituksia 
koskevat syyt, joihin toinen osapuoli tai tapauksen mukaan kansalliset viranomaiset, jotka 
alun perin toimittivat henkilötiedot, ovat vedonneet, on otettu asianmukaisesti huomioon. 

2. Tämä ilmoitus on tehtävä yhteyssyyttäjän välityksellä. 

 

14 artikla 

Henkilötietojen säilyttämisen määräajat 

Eurojust ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset saavat säilyttää 
henkilötietoja enintään sen ajan, jonka siirtävä toimivaltainen viranomainen on määrittänyt 
sopimuksen 589 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai joka on tarpeen siihen tarkoitukseen, jonka 
takia tietoja on kerätty tai käsitelty sopimuksen 580 artiklan ja 589 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Tarpeellisuutta on arvioitava jatkuvasti osapuolten asiaa koskevien oikeudellisten kehysten 
mukaisesti. 

 

15 artikla 

Tietoturva 

1. Eurojustin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, 
että sopimuksen 525 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tarpeellisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä toteutetaan tämän käytännön yhteistyöjärjestelyn nojalla 
saatujen henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta 
tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai luvattomalta luovuttamiselta, 
muuttamiselta, tietoihin pääsyltä tai muulta luvattomalta käsittelyltä. Eurojustin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava erityisesti, että 
henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on lupa siihen. 

2. Eurojustin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava 
toisilleen kaikista tietoturvapoikkeamista ja erityisesti sopimuksen 525 artiklan 2 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuista tietoturvaloukkauksista, jotka liittyvät tätä käytännön 
yhteistyöjärjestelyä toteutettaessa vaihdettuihin tietoihin. Tämä ilmoitus on tehtävä 
yhteyssyyttäjän välityksellä. 

 

16 artikla 

Turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
vaihto 

Kuten sopimuksen 593 ja 777 artiklassa on määrätty, turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisten 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen vaihtamiseen ja suojaamiseen Eurojustin ja Yhdistyneen 



 

 

kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten välillä sovellettavista turvallisuusmenettelyistä ja 
käsittelyohjeista, jotka ovat tarpeen näiden tahojen vaihtamien arkaluonteisten 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojaamisen varmistamiseksi, on sovittava osapuolten 
välisellä käytännön yhteistyöjärjestelyllä. 

 

17 artikla 

Luottamuksellisuus 

1. Yhteyssyyttäjällä sekä hänen avustajillaan ja tukihenkilöstöllään on salassapitovelvollisuus 
kaikista tiedoista, jotka he ovat saaneet tietoonsa tehtäviään suorittaessaan. 

2. Salassapitovelvollisuutta sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin henkilöihin 
myös viranhoidon, työsuhteen tai toiminnan päätyttyä. 

3. Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia Eurojustin saamia tai vaihtamia tai sen välityksellä 
vaihdettuja tietoja, ellei tietoja ole jo lainmukaisesti julkistettu tai elleivät ne ole yleisesti 
saatavilla. 

4. Jos tietoja Eurojustille antavan jäsenvaltion viranomainen määrää kansallisen lainsäädännön 
nojalla vastaanottavalle viranomaiselle näiden tietojen käyttämistä koskevia ehtoja, nämä 
ehdot sitovat tiedot vastaanottavaa Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaista viranomaista. 

5. Salassapitovelvollisuutta, josta säädetään Eurojust-asetuksen 72 artiklassa, on sovellettava 
mainitussa artiklassa lueteltuihin henkilöihin ja tahoihin kaikkien niiden tietojen osalta, joita 
Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset antavat sopimuksen nojalla. 

 

IV LUKU 

LOPPUMÄÄRÄYKSET 

 

18 artikla 

Vastuu 

Rajoittamatta sopimuksen 592 artiklan soveltamista 

(a) Yhdistynyt kuningaskunta on vastuussa ja korvausvelvollinen Eurojustille vahingoista ja 
Eurojustille koituneista kuluista, jotka ovat aiheutuneet yhteyssyyttäjän tai hänen 
avustajiensa ja tukihenkilöstönsä tahallisista teoista tai laiminlyönneistä taikka 
huolimattomuudesta tehtävien hoitamisessa. 

(b) Eurojust on vastuussa ja korvausvelvollinen Yhdistyneelle kuningaskunnalle vahingoista ja 
Yhdistyneelle kuningaskunnalle koituneista kuluista, jotka ovat aiheutuneet Eurojustin, 
Eurojustin työntekijöiden, kansallisen jäsenen, varajäsenen tai avustajan tahallisista teoista 
tai laiminlyönneistä taikka huolimattomuudesta tehtävien hoitamisessa. 

 



 

 

19 artikla 

Täytäntöönpanon seuranta 

1. Tämän järjestelyn täytäntöönpanon seurantaa varten osapuolten on tarkasteltava tämän 
järjestelyn täytäntöönpanoa yhdessä joka toinen vuosi. 

2. Rajoittamatta sopimuksen III osan XIII osaston soveltamista osapuolten on pyrittävä 
ratkaisemaan yhdessä mahdolliset ongelmat, joita osapuolet havaitsevat tämän järjestelyn 
täytäntöönpanon yhteydessä, tämän järjestelyn 20 artiklan mukaisesti. 

3. Jotta yhteistyötä voidaan parantaa jatkuvasti ja jotta voidaan helpottaa tämän järjestelyn 
täytäntöönpanon seurantaa, osapuolten on tavattava toisiaan säännöllisesti muun muassa 
korkean tason kokouksissa. 

 

20 artikla 

Riitojen ratkaisu 

1. Rajoittamatta sopimuksen III osan XIII osaston soveltamista osapuolten on tavattava 
viipymättä jommankumman osapuolen pyynnöstä ratkaistakseen sovintoteitse riidat, jotka 
koskevat tämän käytännön yhteistyöjärjestelyn tulkintaa tai täytäntöönpanoa ja joilla voi olla 
vaikutusta osapuolten väliseen yhteistyösuhteeseen. 

2. Jos riitaa ei saada ratkaistua neuvottelemalla tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, kumpi 
tahansa osapuoli voi pyytää tämän järjestelyn muuttamista koskevien neuvottelujen 
aloittamista tämän järjestelyn 21 artiklan mukaisesti. 

 

21 artikla 

Muutokset 

1. Tätä käytännön yhteistyöjärjestelyä voidaan muuttaa kirjallisesti milloin tahansa molempien 
osapuolten suostumuksella. 

2. Muutokset tulevat voimaan seuraavana päivänä siitä, kun osapuolet ilmoittavat toisilleen 
sisäisten vaatimustensa täyttämisestä. 

 

22 artikla 

Keskeyttäminen ja irtisanominen 

1. Jos sopimus ei enää sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja unionia sopimuksen 692 tai 779 
artiklan mukaisesti, tämä käytännön yhteistyöjärjestely on päätettävä samana päivänä kuin 
sopimuksen soveltaminen lakkaa. 

2. Jos sopimuksen III osan tai VI osaston soveltaminen lakkaa sopimuksen 693 tai 700 artiklan 
mukaisesti, tämä käytännön yhteistyöjärjestely on keskeytettävä samana päivänä ja samaksi 
ajaksi kuin sopimuksen mainittujen määräysten soveltaminen lakkaa. 

3. Rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista tämän käytännön yhteistyöjärjestelyn 
täytäntöönpanon aikana hyväksyttyjen toimien oikeudelliset vaikutukset pysyvät voimassa, 
eivätkä osapuolet voi riitauttaa niitä sen jälkeen, kun työjärjestely on päättynyt. 
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Tämä järjestely tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu. 

 

Tehty -------- kahtena kappaleena englannin kielellä. 

 

 

 Eurojust 

 

________________________ __________________________ 

Puheenjohtaja 

 

 

Tehty Lontoossa Tehty Haagissa 

Pvm. Pvm. 
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