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Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in 

Europolom * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 o osnutku 

izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem 

sodelovanju med Bosno in Hercegovino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s 

strani Europola (10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)) 

 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka Sveta (10509/2015), 

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z 

Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s 

katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0276/2015), 

– 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 (A8-0352/2015), 

1. odobri osnutek Sveta; 

                                                 
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. 



 

 

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 določbe iz sporazuma o sodelovanju, zlasti določbe o varstvu 

podatkov, oceni po začetku veljavnosti nove uredbe o Europolu (2013/0091(COD)); 

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. 

 

 

 


