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(Høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Rådets udkast (10509/2015), 

– der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved 

Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i 

henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0276/2015), 

– der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den 

Europæiske Politienhed (Europol)1, særlig artikel 23, stk. 2,  

– der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af 

gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, 

herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer2, særlig 

artikel 5 og 6, 

– der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af 

listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler3, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender (A8-0352/2015), 

1. godkender Rådets udkast; 

                                                 
1  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37. 
2  EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6. 
3  EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12. 



 

 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 

godkendt, i væsentlig grad; 

4. opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af den nye Europolforordning 

(2013/0091(COD)) at evaluere bestemmelserne i samarbejdsaftalen, navnlig om 

databeskyttelse; opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet og Rådet om 

resultaterne af denne evaluering og, hvis det er hensigtsmæssigt, at fremsætte en 

henstilling om tilladelse til at indlede en international genforhandling af aftalen; 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og 

Europol. 


