
 

RR\1110126SL.docx  PE589.423v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Dokument zasedanja 
 

A8-0342/2016 

17.11.2016 

* 
POROČILO 

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o 

operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim 

uradom (Europol) s strani Europola 

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)) 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Poročevalka: Marija Gabriel (Mariya Gabriel) 

 



 

PE589.423v02-00 2/10 RR\1110126SL.docx 

SL 

 

PR_CNS_LegAct_app 

 

 

Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in 

strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s 

strani Europola  

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)) 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka Sveta (10345/2016), 

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila 

spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, 

v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0267/2016), 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi 

Evropskega policijskega urada (Europol)1, zlasti člena 23(2), 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju 

izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih 

podatkov in tajnih informacij2, zlasti členov 5 in 6, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi 

seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume3, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A8-0342/2016), 

1. odobri osnutek Sveta; 

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti 

besedilo, ki ga je odobril Parlament; 

4. poziva Komisijo, naj po začetku veljavnosti nove uredbe o Europolu4 oceni določbe iz 

                                                 
1 UL L 121, 15.5.2009, str. 37. 
2 UL L 325, 11.12.2009, str. 6. 
3 UL L 325, 11.12.2009, str. 12. 
4 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji 

Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 

kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 

2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016,str. 

53). 
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sporazuma o sodelovanju; poziva Komisijo, naj obvesti Parlament in Svet o izidu te 

ocene in po potrebi predloži priporočilo za odobritev začetka ponovnih mednarodnih 

pogajanj o sporazumu; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

Europolu. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Predlog 

 

V skladu s členom 23(2) veljavnega Sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ) se 

sporazumi o mednarodnem sodelovanju s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami 

lahko sklenejo šele, ko jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odobri. Ti 

sporazumi se lahko nanašajo na izmenjavo operativnih, strateških, tehničnih ali tajnih 

informacij. Operativno sodelovanje zajema tudi izmenjavo osebnih podatkov. 

 

Ta predlog se nanaša na predlagano odobritev operativnega in strateškega sporazuma med 

Europolom in Ukrajino, ki določa izmenjavo informacij, tudi osebnih podatkov. Ti podatki bi 

lahko vključevali strokovno znanje, poročila o splošnem stanju, rezultate strateških analiz, 

informacije o postopkih kazenskih preiskav in o metodah za preprečevanje kriminala, 

sodelovanje pri dejavnostih usposabljanja ter svetovanje in podporo pri posameznih kazenskih 

preiskavah. 

 

Postopek 

 

Kot je opisano zgoraj, se predlaga sprejetje tega novega mednarodnega sporazuma na podlagi 

veljavnega sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ).  

 

11. maja 2016 je začela veljati nova evropska uredba (Uredba (EU) št. 2016/794), s katero so 

se po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe bistveno spremenili postopek za sklepanje 

mednarodnih pogodb ter ustrezne določbe in varovala za varstvo osebnih podatkov evropskih 

državljanov. Začetek veljavnosti te nove uredbe o Europolu pa je 1. maj 2017 in do tega 

dneva veljajo sedanje določbe iz sklepa Sveta o Europolu. 

 

Zato bi poročevalka rada izpostavila določbo člena 25(4) uredbe o Europolu, da mora 

Komisija oceniti zlasti določbe v zvezi z varstvom podatkov, vsebovane v vseh sporazumih o 

operativnem sodelovanju, sklenjenih pred 1. majem 2017, ter dejstvo, da bo morala Komisija 

Parlament obvestiti o izidu te ocene ter po potrebi začeti postopek za ponovna pogajanja o teh 

sporazumih. Poročevalka vztraja pri obveznosti Komisije, da Evropski parlament pravočasno 

obvesti o tem. Želela bi tudi poudariti, da je skupni nadzorni organ Europola, ki ga sestavljajo 

nacionalni organi za varstvo podatkov, specializirani za kazenski pregon, ob upoštevanju 

stopnje varstva podatkov v Ukrajini pozitivno ocenil sklepe sporazuma o sodelovanju.  

 

Vsebina 

 

Kaže se jasna potreba po operativnem sodelovanju Europola z Ukrajino. Ukrajina je 

pomembna partnerica Evropske unije v okviru vzhodnega partnerstva, varnost in boj proti 

kriminalu pa sta nujni pogoj za polno uresničitev ciljev tega partnerstva.  

 

Po Europolovih podatkih je Ukrajina vse bolj pomembna v boju proti organiziranemu 

kriminalu, še posebej povezanem z drogami in gospodarstvom, trgovino z ljudmi in 

tihotapljenjem ter mobilnimi (potujočimi) organiziranimi kriminalnimi združbami. Z 

izmenjavo informacij bodo lahko EU, države članice in Ukrajina učinkoviteje preprečevale 
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organizirani kriminal, terorizem in druge oblike mednarodnega kriminala in se borile proti 

njim. Poleg izmenjave informacij se s sporazumom odpirajo tudi priložnosti, kot so dejavnosti 

usposabljanja in preprečevanja kriminala. Sklenitev tega sporazuma o sodelovanju je zelo 

konkreten in odločen korak Ukrajine, da postane pomembna partnerica v boju proti 

organiziranemu kriminalu. Poročevalka tudi poudarja, da mora podpis tega sporazuma o 

strateškem in operativnem sodelovanju spodbujati k nadaljnji uskladitvi strategij in akcijski 

načrtov na različnih področjih kriminala v EU in njenih državah članicah na eni ter Ukrajini 

na drugi strani. Poleg tega je okrepljeno varnostno sodelovanje med EU, njenimi državami 

članicami in Ukrajino skladno z zbliževanjem na drugih področjih, kot je mobilnost evropskih 

in ukrajinskih državljanov, in ga dopolnjuje.  

 

Iz navedenih razlogov poročevalka močno podpira sklenitev tega sporazuma o strateškem in 

operativnem sodelovanju z Ukrajino, saj bi pripomogel k boju proti organiziranemu 

kriminalu, ki je po definiciji mednaroden, in ga okrepil, hkrati pa prispeval h krepitvi 

mednarodnega sodelovanja na področju trgovine z ljudmi in drugih večjih kaznivih dejanj. 
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