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P8_TA(2015)0453 

Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība * 

Eiropas Parlamenta 2015. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par projektu 

Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs 

(Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Bosniju un 

Hercegovinu un Eiropolu (10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)) 

(Apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes projektu (10509/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Amsterdamas līgumu, 39. 

panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar 

kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8–0276/2015), 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas 

Policijas biroju (Eiropolu)1, un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,  

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem 

īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp 

personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu2, un jo īpaši tā 5. un 6. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to 

trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus3, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0352/2015), 

1. apstiprina Padomes projektu; 

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 

apstiprinātajam tekstam; 

                                                 
1  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp. 
2  OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp. 
3  OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp. 



 

 

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 

apstiprināto tekstu; 

4. aicina Komisiju pēc  jaunās Eiropola regulas (2013/0091(COD)) stāšanās spēkā izvērtēt 

sadarbības nolīgumā iekļautos noteikumus; aicina Komisiju informēt Parlamentu un 

Padomi par šāda izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniegt ieteikumu 

atļaujas saņemšanai uzsākt starptautiskas sarunas par nolīgumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

Eiropolam. 

 


