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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON SÄÄDÖS,
annettu 29 päivänä toukokuuta 2000,
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisen yleissopimuksen tekemisestä
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
(2000/C 197/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Kyseessä ovat 3, 5, 6, 7, 12 ja 23 artikla sekä 15 ja
16 artikla siltä osin kuin ne liittyvät 12 artiklaan sekä
artikla 1 siltä osin kuin se liittyy mainittuihin artikloihin.

(4)

Kyseisten määräysten osalta noudatetaan menettelyjä,
jotka vahvistetaan Euroopan unionin neuvoston sekä
Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisellä
sopimuksella viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja
kehittämiseen (3).

(5)

Kun Islannin tasavallalle ja Norjan kuningaskunnalle
ilmoitetaan tämän säädöksen antamisesta edellä mainitun
sopimuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti,
näille kahdelle valtiolle ilmoitetaan erityisesti säädöksen
voimaantuloa Islannin ja Norjan osalta koskevan 29 artiklan sisällöstä, ja niitä pyydetään toimittamaan yleissopimuksen 24 artiklan mukaiset asiaan kuuluvat ilmoitukset
antaessaan neuvostolle ja komissiolle tiedon valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten täyttämisestä,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 31 artiklan a kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan
d alakohdan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin tavoitteiden toteuttamiseksi sääntöjä Euroopan
unionin jäsenvaltioiden keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa olisi parannettava, ja sitä varten olisi tehtävä
liitteessä oleva yleissopimus.

(2)

Jotkut yleissopimuksen määräyksistä kuuluvat tietyistä
Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan soveltamisalaan (2).

(1) Lausunto annettu 17. helmikuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

ON PÄÄTTÄNYT, että täten tehdään yleissopimus, jonka teksti
on liitteenä ja jonka unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet,

(3) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
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SUOSITTELEE, että jäsenvaltiot hyväksyisivät yleissopimuksen

valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti, sekä
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KEHOTTAA jäsenvaltioita aloittamaan hyväksymismenettelyt

ennen 1 päivää tammikuuta 2001.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2000.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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