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BILAG  

Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 

om ændring af artikel 86 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår Den Europæiske Anklagemyndigheds (EPPO) beføjelser 

 

DET EUROPÆISKE RÅD HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 17, stk. 1, og 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 86, stk. 4, 

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen, 

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og 

ud fra følgende betragtninger: 

 

(1) Ved artikel 86, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
er Det Europæiske Råd tillagt beføjelse til efter Europa-Parlamentets godkendelse og efter 
høring af Kommissionen med enstemmighed at vedtage en afgørelse om ændring af artikel 
86, stk. 1 og 2, i nævnte traktat for at udvide Den Europæiske Anklagemyndigheds beføjelser 
til at omfatte bekæmpelse af grov kriminalitet med en grænseoverskridende dimension.  

  

(2) Under hensyntagen til terrorismens grænseoverskridende karakter og i erkendelse af 
behovet for en omfattende europæisk indsats mod terrorismen finder Det Europæiske Råd det 
nødvendigt at ændre artikel 86, stk. 1 og 2, i traktaten for at udvide Den Europæiske 
Anklagemyndigheds beføjelser til at omfatte bekæmpelse af terrorhandlinger, der berører flere 
medlemsstater — 

 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1 

Artikel 86 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ændres således: 

1) Stk. 1, første afsnit, affattes således: 

"1. For at bekæmpe terrorisme og lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle 
interesser, kan Rådet ved forordning efter en særlig lovgivningsprocedure oprette en 
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europæisk anklagemyndighed ud fra Eurojust. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed 
efter Europa-Parlamentets godkendelse." 

 

2)  Stk. 2 affattes således: 

"2. Den Europæiske Anklagemyndighed har kompetence til eventuelt i samarbejde med 
Europol at foretage efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med gerningsmænd og 
medvirkende til terrorisme, der berører flere medlemsstater, og lovovertrædelser, der skader 
Unionens finansielle interesser, som fastlagt i den i stk. 1 nævnte forordning, samt til at stille 
dem for en domstol. Den Europæiske Anklagemyndighed optræder som offentlig anklager 
ved medlemsstaternes kompetente domstole." 

Artikel 2 

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den […]. 

På Det Europæiske Råds vegne  

Formand  

 

 

 


