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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2015)0443 

Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja 

terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö * 

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb 

nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti 

(Europol) poolt Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vahelise raskete kuritegude ja 

terrorismi vastases võitluses tehtava strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine 

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)) 

(Konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (10510/2015), 

– võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 

lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0275/2015), 

– võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse 

Euroopa Politseiamet (Europol)1, eriti selle artikli 23 lõiget 2, 

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega 

võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid 

partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist2, eriti selle 

artikleid 5 ja 6, 

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega 

määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega 

Europol sõlmib kokkulepped3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-

                                                 
1  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37. 
2  ELT L 325, 11.12.2009, lk 6. 
3  ELT L 325, 11.12.2009, lk 12. 



 

 

0351/2015), 

1. kiidab nõukogu eelnõu heaks; 

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta; 

4. palub komisjonil hinnata pärast uue Europoli määruse jõustumist (2013/0091(COD)) 

koostöökokkuleppes sisalduvaid sätteid; kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti ja 

nõukogu sellise hindamise tulemustest ning kohasel juhul esitama soovituse loa 

andmise kohta, et taasalustada rahvusvaheliste läbirääkimistega kokkuleppe üle; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ja Europolile. 


