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KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2019/1196
av den 11 juli 2019
om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands deltagande i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/1727 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete
(Eurojust)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet,
säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
särskilt artikel 4, och
av följande skäl:
(1)

Genom en skrivelse till rådets ordförande av den 14 mars 2019 meddelade Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) sin avsikt att delta i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/1727 (1).

(2)

Eftersom inga särskilda villkor är förknippade med Förenade kungarikets deltagande i förordning (EU) 2018/1727
föreligger inget behov av övergångsåtgärder.

(3)

Förenade kungarikets deltagande i förordning (EU) 2018/1727 bör därför bekräftas.

(4)

Förordning (EU) 2018/1727 trädde i kraft den 11 december 2018 och börjar tillämpas den 12 december 2019.

(5)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50
i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på
Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något
sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt
beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(6)

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen (2) (nedan kallat utträdesavtalet) ingicks mellan unionen och Förenade kungarikets
regering i november 2018, men de nödvändiga interna förfarandena för dess ikraftträdande har ännu inte
slutförts. I del fyra av utträdesavtalet föreskrivs en övergångsperiod som inleds den dag då avtalet träder i kraft.
Under övergångsperioden ska unionslagstiftningen fortsätta att tillämpas för och i Förenade kungariket i enlighet
med utträdesavtalet.

(7)

Genom Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 (3) beslutades den 22 mars 2019, i samförstånd med Förenade
kungariket, att förlänga tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 22 maj 2019 för den
händelse att underhuset skulle godkänna utträdesavtalet senast den 29 mars 2019 eller, om så inte var fallet, till
och med den 12 april 2019. Underhuset hade inte godkänt utträdesavtalet den 29 mars 2019. Den 11 april
2019 förlängdes tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget genom Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 (4),
i samförstånd med Förenade kungariket, till och med den 31 oktober 2019. På begäran av Förenade kungariket
kan denna period förlängas ytterligare genom ett enhälligt beslut av Europeiska rådet i samförstånd med Förenade
kungariket. Förenade kungariket kan dessutom när som helst återkalla anmälan av sin avsikt att utträda ur
unionen.

(1) 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 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 138).
(2) EUT C 144 I, 25.4.2019, s. 1.
3
( ) Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 22 mars 2019 om förlängning av
tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 80 I, 22.3.2019, s. 1).
(4) Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av
tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).
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(8)

Förordning (EU) 2018/1727 kommer därför endast att tillämpas på och i Förenade kungariket om Förenade
kungariket är en medlemsstat den 12 december 2019 eller om utträdesavtalet har trätt i kraft senast den dagen.

(9)

I enlighet med artikel 4 i protokoll nr 21 bör detta beslut träda i kraft så snart som möjligt dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Härmed bekräftas Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands deltagande i förordning (EU) 2018/1727.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

