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PROTOKOL 

UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF ARTIKEL 43, STK. 1, I KONVENTIONEN 

OM OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK POLITIENHED 

(EUROPOL-KONVENTIONEN) OM ÆNDRING AF DENNE KONVENTION 
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DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER i denne protokol, kontraherende parter i konventionen 

om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen), Den Europæiske Unions med-

lemsstater, 

 

SOM HENVISER TIL retsakt af 27/11/2003 vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, og 

 

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING: 

 

(1) Der er behov for en revision af Europol-konventionen i lyset af drøftelserne i Rådet herom. 

 

(2) Der er behov for at give Europol den nødvendige støtte og muligheder for effektivt at fungere 

som omdrejningspunktet for det europæiske politisamarbejde. 

 

(3) Der er behov for at gennemføre de krævede ændringer af Europol-konventionen for derigen-

nem at styrke Europols operative støttefunktion i forhold til de nationale politimyndigheder. 

 

(4) Det Europæiske Råd har fremhævet, at Europol spiller en central rolle i samarbejdet mellem 

medlemsstaternes myndigheder om efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet ved at 

understøtte forebyggelse, analyse og efterforskning af kriminalitet på EU-plan. Det Europæi-

ske Råd har opfordret Rådet til at give Europol den nødvendige støtte, 

 

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER: 
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ARTIKEL 1 

 

Europol-konventionen ændres således: 

 

1) Artikel 2 affattes således: 

 

"Artikel 2 

Målsætning 

 

1. Formålet med Europol er, ved hjælp af de i denne konvention omhandlede foranstalt-

ninger og inden for rammerne af politisamarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til 

traktaten om Den Europæiske Union, at forbedre effektiviteten hos medlemsstaternes kompe-

tente myndigheder og disses samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af grov internatio-

nal kriminalitet, hvor der foreligger konkrete indicier for eller mistanke om, at der foreligger 

en kriminel struktur eller organisation, og to eller flere medlemsstater berøres på en sådan 

måde, at en fælles aktion fra medlemsstaternes side er påkrævet på grund af de strafbare 

handlingers omfang, betydning og følger. I denne konvention betragtes følgende former for 

kriminalitet som grov international kriminalitet: strafbare handlinger, som er blevet begået, 

eller som må formodes at blive begået i forbindelse med terrorvirksomhed rettet mod perso-

ners liv og legeme, mod den personlige frihed eller mod ejendom, ulovlig narkotikahandel, 

ulovlig hvidvaskning af penge, ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer, men-

neskesmugling, menneskehandel, handel med stjålne motorkøretøjer samt de former for kri-

minalitet, der er nævnt i bilaget eller særlige aspekter heraf. 
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2. På forslag af Styrelsesrådet fastsætter Rådet med enstemmighed Europols prioriteter for 

så vidt angår bekæmpelsen og forebyggelsen af de former for grov international kriminalitet, 

der ligger inden for dets mandat. 

 

3. Europols kompetence med hensyn til en form for kriminalitet eller særlige aspekter af 

en form for kriminalitet omfatter hermed forbundne strafbare handlinger. Den omfatter dog 

ikke prædikatforbrydelser, der går forud for hvidvaskning af penge, og hvor Europol ikke har 

nogen kompetence i medfør af stk. 1. 

 

Ved hermed forbundne strafbare handlinger, der skal tages i betragtning efter artikel 8 og 10, 

forstås: 

 

– strafbare handlinger, der begås for at skaffe midler til at begå handlinger, der henhører 

under Europols kompetenceområde 

 

– strafbare handlinger, der begås for at lette eller udføre handlinger, der henhører under 

Europols kompetenceområde 

 

– strafbare handlinger, der begås for at undgå straf for handlinger, der henhører under 

Europols kompetenceområde. 
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4. Ved kompetente myndigheder forstås i denne konvention medlemsstaternes eksiste-

rende offentlige instanser, som efter national ret har kompetence med hensyn til forebyggelse 

og bekæmpelse af kriminalitet." 

 

2) I artikel 3 foretages følgende ændringer: 

 

a) Stk. 3 affattes således: 

 

"3. Inden for rammerne af målsætningen i artikel 2, stk. 1, kan Europol endvidere 

inden for sine personale- og budgetmæssige rammer og inden for de grænser, Styrelses-

rådet fastsætter, bistå medlemsstaterne gennem rådgivning og forskning, især på føl-

gende områder: 

 

1) uddannelse af de pågældende kompetente myndigheders personale, 

 

2) disse myndigheders organisation og udstyr ved at lette ydelse af teknisk støtte 

mellem medlemsstaterne indbyrdes, 

 

3) metoder til kriminalitetsforebyggelse, 

 

4) kriminaltekniske og retsmedicinske metoder samt efterforskningsprocedurer." 
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b) Følgende stykke tilføjes: 

 

"4. Uden at dette berører den internationale konvention til bekæmpelse af falskmønt-

neri, der blev undertegnet den 20. april 1929 i Genève, og protokollen dertil, fungerer 

Europol ligeledes som Den Europæiske Unions kontaktpunkt i forbindelserne med 

tredjelande og organisationer med henblik på bekæmpelse af falske eurosedler og euro-

mønter." 

 

3) I artikel 4 foretages følgende ændringer: 

 

a) Stk. 2 affattes således: 

 

"2. Den nationale enhed er det eneste forbindelsesled mellem Europol og medlems-

staternes kompetente myndigheder. Medlemsstaterne kan dog tillade direkte kontakter 

mellem udpegede kompetente myndigheder og Europol på de betingelser, der fastsættes 

af den enkelte medlemsstat, herunder forudgående kontakt med den nationale enhed. 

 

Den nationale enhed modtager samtidig fra Europol alle de oplysninger, der måtte være 

udvekslet i løbet af de direkte kontakter mellem Europol og de udpegede kompetente 

myndigheder. Forbindelserne mellem den nationale enhed og de kompetente myndig-

heder er underlagt national ret, herunder de forfatningsmæssige bestemmelser." 

 

691 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 7 von 25



 
P/Europol/da 8 

b) I stk. 5 ændres ordene "som anført i artikel K.2, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Union" til "med hensyn til opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den indre sik-

kerhed". 

 

c) Stk. 7 affattes således: 

 

"7. Lederne af de nationale enheder mødes regelmæssigt på eget initiativ eller efter 

anmodning for at bistå Europol med råd." 

 

4) Følgende artikel indsættes: 

 

"Artikel 6a 

Europols databehandling 

 

Til støtte for udførelsen af sine opgaver kan Europol også behandle oplysninger med henblik 

på at fastslå, om sådanne oplysninger er relevante for Europols opgaver og således kan lagres 

i de edb-baserede datasamlinger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. 

 

De kontraherende parter forsamlet i Rådet fastlægger med to tredjedeles flertal betingelserne 

for behandlingen af sådanne oplysninger, navnlig med hensyn til adgangen til og anvendelsen 

af sådanne oplysninger samt fristerne på højst seks måneder for lagring eller sletning af op-

lysningerne under overholdelse af principperne i artikel 14. Styrelsesrådet forbereder de 

kontraherende parters beslutning og hører den fælles kontrolinstans, der er omhandlet i arti-

kel 24." 
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5) I artikel 9 foretages følgende ændringer: 

 

a) Stk. 1, første punktum, affattes således: 

 

"1. De nationale enheder, forbindelsesofficererne, samt Europols direktør, vicedirek-

tører og bemyndigede medlemmer af personalet har ret til direkte at indlæse oplysninger 

og foretage søgning i informationssystemet." 

 

b) Følgende stykke tilføjes: 

 

"4. Ud over de nationale enheder og personer, der er omhandlet i stk. 1, kan kompe-

tente myndigheder, der er udpeget hertil af medlemsstaterne, også foretage søgning i 

Europols informationssystem. Resultatet af søgningen vil imidlertid kun angive, om de 

oplysninger, der anmodes om, findes i Europols informationssystem. Yderligere oplys-

ninger kan så fås via Europols nationale enhed. 

 

Meddelelse om udpegede kompetente myndigheder, herunder senere ændringer heraf, 

fremsendes til Rådets Generalsekretariat, som offentliggør meddelelsen i Den Europæi-

ske Unions Tidende.". 
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6) I artikel 10 foretages følgende ændringer: 

 

a) I stk. 1 affattes indledningen således: 

 

"1. Hvis det er nødvendigt for at opfylde målsætningen i artikel 2, stk. 1, kan Europol 

med henblik på specifikke analyseopgaver i andre databaser foruden personoplysninger 

lagre, ændre og anvende oplysninger om strafbare handlinger, der henhører under Euro-

pols kompetence, herunder de hermed forbundne strafbare handlinger, jf. artikel 2, 

stk. 3, andet afsnit, som vedrører:" 

 

b) Stk. 2, nr. 1), affattes således: 

 

"1) Analytikere og andet personale ved Europol, der udpeges af Europols direktion." 

 

c) Efter stk. 2, nr. 2), indsættes følgende afsnit: 

 

"Kun analytikere har beføjelse til at indlæse oplysninger i den pågældende database og 

ændre sådanne oplysninger. Alle deltagere kan søge oplysninger i databasen." 

 

d) Stk. 5 affattes således: 
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"5. Hvis Europol i medfør af EU-retsakter eller internationale juridiske instrumenter 

har ret til at foretage elektronisk datasøgning i andre informationssystemer, må Europol 

indhente personoplysninger ad denne vej, hvis det er nødvendigt for udførelsen af 

Europols opgaver i henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 2). De gældende bestemmelser i 

sådanne EU-retsakter eller internationale juridiske instrumenter regulerer Europols 

anvendelse af disse oplysninger." 

 

e) I stk. 8 affattes andet punktum således: 

 

"Videregivelse eller operationel anvendelse af meddelte oplysninger besluttes af den 

medlemsstat, der har videregivet oplysningerne til Europol. Hvis det ikke kan fastslås, 

hvilken medlemsstat der har videregivet oplysningerne til Europol, træffes beslutningen 

om videregivelse eller operationel anvendelse af oplysningerne af analysedeltagerne. En 

medlemsstat eller en ekspert, der tilknyttes en igangværende analyse, må navnlig ikke 

videregive eller anvende oplysninger, uden at den oprindeligt berørte medlemsstat på 

forhånd har givet sit samtykke hertil." 

 

f) Følgende stykke indsættes: 

 

"9. Europol kan indbyde eksperter fra tredjelande eller eksterne organisationer, jf. 

stk. 4, til at deltage i analysegruppens aktiviteter, såfremt: 
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1) der er indgået en aftale mellem Europol og vedkommende tredjeland eller eks-

terne organisation, der indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger, 

herunder videregivelse af personoplysninger, samt om fortroligheder af de ud-

vekslede oplysninger 

 

2) deltagelsen af eksperter fra det pågældende tredjeland eller den pågældende 

eksterne organisation er i medlemsstaternes interesse 

 

3) tredjelandet eller den eksterne organisation er direkte berørt af analysearbejdet, og 

 

4) alle deltagerne, jf. stk. 2, godkender, at også eksperter fra tredjelandet eller den 

eksterne organisation deltager i analysegruppens aktiviteter. 

 

Eksperter fra et tredjeland eller en ekstern organisation kan deltage i en analysegruppens 

aktiviteter, såfremt der er indgået en aftale mellem Europol og vedkommende tredjeland 

eller eksterne organisation. Bestemmelserne om sådanne aftaler fastlægges af Styrelses-

rådet med to tredjedeles flertal af dets medlemmer. 

De nærmere aftaler mellem Europol og tredjelande eller eksterne organisationer fore-

lægges for den i artikel 24 omhandlede fælles kontrolinstans, der kan fremsætte alle de 

bemærkninger, den finder nødvendige, for Styrelsesrådet." 
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7) Artikel 12 affattes således: 

 

"Artikel 12 

Oprettelsesbestemmelser 

  

1. For hver database med personoplysninger, som Europol fører med henblik på at udføre 

sine opgaver, jf. artikel 10, skal Europol i oprettelsesbestemmelserne fastlægge følgende: 

  

1) databasens betegnelse 

 

2) formålet med databasen 

 

3) den personkreds, man agter at indsamle oplysninger om 

 

4) arten af de oplysninger, der skal lagres, og eventuelt de strengt nødvendige oplysninger, 

der er omhandlet i artikel 6, første punktum, i Europarådets konvention af 28. janu-

ar 1981 

 

5) de forskellige typer af personoplysninger, der giver adgang til databasen (adgangskrav) 

 

6) overdragelse eller indlæsning af de oplysninger, der skal lagres 

 

7) betingelserne for videregivelse af personoplysninger, der er lagret i en database, herun-

der til hvilke modtagere og efter hvilken procedure 
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8) frister for gennemgang af lagrede oplysninger og for lagring af oplysninger 

 

9) registreringsmetode (logning).  

 

2. Styrelsesrådet og den fælles kontrolinstans, der er omhandlet i artikel 24, underrettes 

straks af Europols direktør om oprettelsesbestemmelserne vedrørende databasen og modtager 

sagsakterne. 

 

Den fælles kontrolinstans kan over for Styrelsesrådet fremsætte de bemærkninger, den måtte 

finde nødvendige. Europols direktør kan anmode den fælles kontrolinstans om at fremsætte 

sådanne bemærkninger inden for en vis tidsfrist. 

 

3. Styrelsesrådet kan til enhver tid pålægge Europols direktør at ændre oprettelsesbestem-

melserne eller lukke databasen. Styrelsesrådet træffer beslutning om, fra hvilken dato en 

sådan ændring eller lukning får virkning. 

 

4. Databasen må højst oprettes for tre år. Europol tager dog, inden den tre-årige periode 

udløber, stilling til, om det er nødvendigt at opretholde databasen. Hvis formålet med databa-

sen gør det absolut påkrævet, kan Europols direktør give ordre til at opretholde databasen i 

yderligere tre år. Den procedure, der skal følges i sådanne tilfælde, fremgår af stk. 1-3." 
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8) Artikel 16 affattes således: 

 

"Artikel 16 

Bestemmelser om kontrol med søgninger 

 

Europol indfører relevante kontrolmekanismer, der gør det muligt at efterprøve lovligheden af 

søgningerne i de edb-baserede datasamlinger, der er omhandlet i artikel 6 og 6a.  

 

De således indsamlede oplysninger må kun anvendes til dette formål af Europol og de i arti-

kel 23 og 24 omhandlede kontrolinstanser. De skal slettes efter seks måneder, medmindre op-

lysningerne stadig er nødvendige for en igangværende kontrol. Styrelsesrådet fastsætter de 

nærmere bestemmelser for disse kontrolmekanismer efter høring af den fælles kontrol-

instans." 

 

9) Artikel 18 ændres således: 

 

Stk. 1, nr. 3), affattes således: 
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"3) det er tilladt ifølge de generelle regler, jf. stk. 2. I disse regler kan der fastsættes mulig-

hed for afvigelse fra nr. 2) i undtagelsestilfælde, hvor Europols direktør anser det for 

strengt nødvendigt at videregive oplysningerne for at beskytte de berørte medlemssta-

ters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger eller for at 

afværge en overhængende fare for kriminalitet. Europols direktør skal under alle om-

stændigheder vurdere databeskyttelsesniveauet i det pågældende land eller den på-

gældende organisation med henblik på en afbalancering af dette niveau med de inter-

esser, der er omhandlet ovenfor." 

 

10) Artikel 21, stk. 3, affattes således: 

 

"3. Det skal hvert år undersøges, om det er nødvendigt fortsat at lagre personoplysninger 

som omhandlet i artikel 10, stk. 1, og det skal anføres, at en sådan undersøgelse har fundet 

sted. Lagring af sådanne oplysninger i en database som omhandlet i artikel 12 må ikke over-

skride databasens levetid." 

 

11) I artikel 22 tilføjes følgende stykke.: 

 

"4. Principperne i dette afsnit med hensyn til databehandling finder ligeledes anvendelse på 

oplysninger i sagsakter." 

 

12) I artikel 24, stk. 6, ændres "Beretningen sendes til Rådet efter proceduren i afsnit VI i trakta-

ten om Den Europæiske Union;" til: 

 

"Beretningen sendes til Europa-Parlamentet og Rådet;" 
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13) I artikel 26, stk. 3, udgår ordene: "og afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union". 

 

14) I artikel 28 foretages følgende ændringer: 

 

a) Nr. 1) affattes således: 

 

"1) medvirker ved opstillingen af prioriteter for Europol med hensyn til bekæmpelse 

og forebyggelse af de former for grov international kriminalitet, der falder ind 

under Europols mandat (artikel 2, stk. 2)" 

 

b) Følgende numre indsættes: 

 

"3a) medvirker ved fastsættelse af betingelserne for behandling af oplysninger med 

henblik på at afgøre, om oplysningerne er relevante for Europols opgaver og såle-

des kan lagres i de edb-baserede datasamlinger (artikel 6a)" 

 

"4a) fastsætter med to tredjedeles flertal af medlemmerne reglerne for aftaler ved-

rørende deltagelse af eksperter fra et tredjeland eller en ekstern organisation i en 

analysegruppes aktiviteter (artikel 10, stk. 9))" 

 

c) Nr. 7) affattes således: 

 

"7) kan pålægge Europols direktør at ændre en oprettelsesbestemmelse eller lukke 

databasen (artikel 12, stk. 3))" 
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d) Følgende nummer tilføjes: 

 

"14a) vedtager med to tredjedeles flertal af medlemmerne regler for adgang til Europol-

dokumenter (artikel 32a)" 

 

e) Nr. 22) affattes således: 

 

"22) medvirker ved ændring af konventionen eller bilaget hertil (artikel 43)" 

 

f) Stk. 10 affattes således: 

 

"10. Under hensyn til de prioriteter, som Rådet fastsætter i overensstemmelse med 

artikel 2, stk. 2, og opdateringen fra Europols direktør, som er nævnt i artikel 29, stk. 3, 

nr. 6), vedtager Styrelsesrådet hvert år med enstemmighed: 

 

1) en almindelig beretning om Europols aktiviteter i det forløbne år 

 

2) en plan over Europols fremtidige aktiviteter under hensyn til medlemsstaternes 

operative behov, følgerne for budgettet og antallet af ansatte ved Europol. 

 

Beretningen og planen forelægges Rådet, der tager den til efterretning og godkender 

den. Rådet sender beretningen og planen til Europa-Parlamentet til orientering." 
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15) I artikel 29, stk. 3 

 

– affattes nr. 6) således: 

 

"6) regelmæssig underretning af Styrelsesrådet om gennemførelsen af de prioriteter, 

der er omhandlet i artikel 2, stk. 2" 

 

– følgende punkt tilføjes: 

 

"7) enhver anden opgave, der tildeles den pågældende ved denne konvention eller af 

Styrelsesrådet.". 

 

16) I artikel 30, stk. 1, udgår "afsnit VI i". 

 

17) Følgende artikel indsættes: 

 

"Artikel 32a 

Aktindsigt i Europoldokumenter 

 

Styrelsesrådet vedtager med to tredjedeles flertal af medlemmerne på forslag af Europols 

direktør regler for aktindsigt i Europols dokumenter for alle unionsborgere og alle fysiske og 

juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, under hensyntagen til de 

principper og begrænsninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, der er vedtaget på 

grundlag af artikel 255 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab." 
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18) Artikel 34 affattes således: 

 

"Artikel 34 

Underretning af Europa-Parlamentet 

 

1. Rådet hører Europa-Parlamentet i henhold til den høringsprocedure, der er omhandlet i 

traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende alle initiativer fra medlemsstaterne eller 

forslag fra Kommissionen med hensyn til vedtagelse af foranstaltninger som omhandlet i 

artikel 10, stk. 1 og 4, artikel 18, stk. 2, artikel 24, stk. 7, artikel 26, stk. 3, artikel 30, stk. 3, 

artikel 31, stk. 1, og artikel 42, stk. 2, samt i forbindelse med eventuelle ændringer af denne 

konvention og bilaget hertil. 

 

2. Rådets formandskab eller dets repræsentant kan give fremmøde i Europa-Parlamentet 

for at drøfte generelle spørgsmål i forbindelse med Europol. Rådets formandskab eller dets 

repræsentant kan bistås af Europols direktør. Rådets formandskab eller dets repræsentant 

tager i forholdet til Europa-Parlamentet hensyn til tavshedspligten og behovet for beskyttelse 

af klassificerede oplysninger. 

 

3. De i denne artikel fastsatte pligter gælder med forbehold af de nationale parlamenters 

rettigheder og de almindelige principper for forbindelserne med Europa-Parlamentet i henhold 

til traktaten om Den Europæiske Union." 

 

19) I artikel 35, stk. 4, tilføjes følgende: 

 

"Den femårige finansplan sendes til Rådet. Rådet sender den desuden til Europa-Parlamentet 

til orientering." 
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20) I artikel 39, stk. 4, affattes det punktum, der indledes med "Bruxelles-konventionen af" 

således: 

 

"Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om 

anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område." 

 

21) I artikel 42 tilføjes følgende stykke: 

 

"3. Europol etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Eurojust, i det omfang det er 

nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver og realiseringen af dens mål samt under hen-

syn til nødvendigheden af at undgå unødvendigt dobbeltarbejde. De væsentligste elementer i 

dette samarbejde fastlægges i en aftale, der etableres i overensstemmelse med denne konven-

tion og dens gennemførelsesforanstaltninger." 

 

22) I artikel 43 foretages følgende ændringer: 

 

a) I stk. 1 udgår "artikel K.1, nr. 9, i". 

 

b) Stk. 3 affattes således: 

 

"3. Rådet kan imidlertid med enstemmighed, og efter at sagen er behandlet i Styrel-

sesrådet, beslutte at ændre bilaget til denne konvention ved at tilføje andre former for 

alvorlig international kriminalitet eller ændre definitionerne." 
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23) I bilaget foretages følgende ændringer: 

 

a) Første afsnit affattes således: 

 

"DET I ARTIKEL 2 OMHANDLEDE BILAG 

 

Liste over andre former for grov international kriminalitet ud over de former, der alle-

rede er omhandlet i artikel 2, stk. 1, som Europol har kompetence til at beskæftige sig 

med i overensstemmelse med Europols målsætning som fastsat i artikel 2, stk. 1:" 

 

b) Afsnittet, der indledes med "Endvidere vil den omstændighed, at det pålægges Europol, 

jf. artikel 2, stk. 2," udgår. 

 

c) I det afsnit, der indledes med "De former for kriminalitet, der er omhandlet i konventio-

nens artikel 2, stk. 2,", ændres "artikel 2, stk. 2," til "artikel 2, stk. 1,". 

 

d) Følgende led tilføjes efter "undertegnet i Strasbourg den 8. november 1990": 

"– Ved ulovlig narkotikahandel forstås de strafbare handlinger, der er beskrevet i 

artikel 3, stk. 1, i FN's konvention af 20. december 1988 mod ulovlig handel med 

narkotika og psykotrope stoffer, og i de bestemmelser, der ændrer eller træder i 

stedet for nævnte konvention." 

 

691 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil)22 von 25



 
P/Europol/da 23 

24) I artikel 10, stk. 1 og 4, artikel 18, stk. 2, artikel 29, stk. 1 og 6, artikel 30, stk. 3, artikel 31, 

stk. 1, artikel 35, stk. 5 og 9, artikel 36, stk. 3, artikel 40, stk. 1, artikel 41, stk. 3, artikel 42, 

stk. 2 og artikel 43, stk. 1, udgår ordene "efter proceduren i afsnit VI i traktaten om Den 

Europæiske Union". 

 

 

ARTIKEL 2 

 

1. Denne protokol vedtages af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatnings-

mæssige bestemmelser. 

 

2. Medlemsstaterne giver generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union notifikation 

om afslutningen af de procedurer, der efter deres forfatningsmæssige bestemmelser kræves for at 

vedtage protokollen. 

 

3. Denne protokol træder i kraft 90 dage efter den dato, hvor den sidste af de stater, som på tids-

punktet for Rådets vedtagelse af retsakten om udarbejdelse af denne protokol var medlem af Den 

Europæiske Union, har foretaget notifikation, jf. stk. 2. 
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ARTIKEL 3 

 

Hvis denne protokol træder i kraft i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, før protokollen udar-

bejdet på grundlag af artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed 

(Europol-konventionen) om ændring af artikel 2 i og bilaget til denne konvention1 er trådt i kraft i 

overensstemmelse med dennes artikel 2, stk. 3, skal sidstnævnte protokol betragtes som ophævet. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

1. Denne protokol er åben for tiltrædelse af stater, der bliver medlem af Den Europæiske Union, 

hvis den ikke er trådt i kraft på datoen for deponeringen af instrumenterne om tiltrædelse af 

Europol-konventionen i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 46. 

 

2. Instrumenterne om tiltrædelse af protokollen deponeres samtidig med instrumenterne om til-

trædelse af Europol-konventionen i overensstemmelse med dennes artikel 46. 

 

3. Teksten til protokollen på den tiltrædende medlemsstats sprog, som udformet af Rådet for 

Den Europæiske Union, er autentisk. 

 

                                                 
1 EFT C 358 af 13.12.2000, s. 2. 
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4. Hvis protokollen ikke er trådt i kraft ved udløbet af den periode, som omhandles i Europol-

konventionens artikel 46, stk. 4, træder den i kraft for den tiltrædende medlemsstat på den dato, 

hvor protokollen træder i kraft, jf. artikel 2, stk. 3. 

 

5. Hvis denne protokol i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, træder i kraft før udløbet af den 

i Europol-konventionens artikel 46, stk. 4, omhandlede periode, men efter deponeringen af det i 

stk. 2 omhandlede tiltrædelsesinstrument, tiltræder den tiltrædende medlemsstat Europol-konven-

tionen, som den er ændret ved denne protokol, i overensstemmelse med Europol-konventionens 

artikel 46. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

1. Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne protokol. 

 

2. Depositaren offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en oversigt over vedtagelser og 

tiltrædelser samt enhver anden notifikation vedrørende denne protokol. 

 

 

________________________ 
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