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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursivstil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursivstil i båda spalterna. Ny text markeras med 
fetkursivstil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursivstil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursivstil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns 
(Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet 
och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol
(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (10510/2015),

– med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade 
lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om 
övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet 
(C8-0275/2015),

– med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av 
Europeiska polisbyrån (Europol)1, särskilt artikel 23.2,

– med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande 
av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte 
av personuppgifter och sekretessbelagd information2, särskilt artiklarna 5 och 6,

– med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om 
fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol 
ska ingå överenskommelser3,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A8-0351/2015).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter ikraftträdandet av den nya 
Europolförordningen (2013/0091(COD)), göra en bedömning av bestämmelserna i 
samarbetsavtalet. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet och rådet om 

1 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
2 EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.
3 EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.
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resultatet av denna bedömning och, om så är lämpligt, lägga fram en rekommendation 
om tillstånd att inleda en internationell omförhandling av avtalet.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och Europol.
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MOTIVERING

Enligt artikel 23.2 i rådets nuvarande beslut om Europol (beslut 2009/371/RIF) ska rådet, 
efter att ha hört Europaparlamentet, godkänna internationella samarbetsavtal med tredjestater 
eller internationella organisationer. Sådana avtal kan avse utbyte av operativa, strategiska, 
tekniska eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I det operativa samarbetsavtalet ingår 
också utbyte av personuppgifter.

Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett strategiskt avtal mellan Europol och 
Förenade Arabemiraten. Ett sådant strategiskt avtal omfattar inte utbyten av personuppgifter, 
så uppgiftsskyddsfrågan är inte relevant i detta fall. De uppgifter som utbyts skulle t.ex. kunna 
vara specialkunskap, allmänna lägesrapporter, resultat av strategiska analyser, information om 
förfaranden för brottsutredning, information om brottsförebyggande metoder, 
utbildningsverksamhet samt tillhandahållande av råd och stöd i enskilda brottsutredningar.

Det tycks finnas uppenbara operativa behov för Europol att samarbeta med Förenade 
Arabemiraten. Enligt Europol har Förenade Arabemiraten en allt viktigare roll i kampen mot 
den organiserade brottsligheten, eftersom landet har blivit en växande knutpunkt för 
ekonomisk och finansiell brottslighet. Intäkter från brottslig verksamhet – såsom 
momsbedrägerier, gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag och penningtvätt – har 
återinvesterats i Förenade Arabemiraten, och kriminella nyckelpersoner som varit inblandade 
i dessa bedrägerier har tagit sin tillflykt till landet.

Föredraganden stöder ingåendet av detta strategiska samarbetsavtal med Förenade 
Arabemiraten eftersom det skulle hjälpa och stärka kampen mot finansiella bedrägerier och 
bidra till att utöka det internationella samarbetet när det gäller finansiella utredningar och 
andra relevanta brottsfrågor.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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