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Megállapodás Brazília és az Europol között stratégiai együttműködésről * 

Az Európai Parlament 2016. április 12-i jogalkotási állásfoglalása a Brazil Szövetségi 

Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai 

együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló 

tanácsi végrehajtási határozattervezetről (13980/2015 – C8-0010/2016 – 

2016/0801(CNS)) 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács tervezetére (13980/2015), 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az 

Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti 

rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a 

Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0010/2016), 

– tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. 

április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra1 és különösen annak 23. cikke (2) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Europolnak a partnerekkel való kapcsolataira, többek között a 

személyes adatok és minősített információk cseréjére irányadó végrehajtási 

szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra2 

és különösen annak 5. és 6. cikkére, 

– tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik 

államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 

2009/935/IB tanácsi határozatra3, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,  

                                                 
1 HL L 121., 2009.5.15., 37. o. 
2 HL L 325., 2009.12.11., 6. o. 
3 HL L 325., 2009.12.11., 12. o. 



 

 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-

0070/2016), 

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy az új Europol-rendelet (2013/0091(COD)) 

hatálybalépését követően értékelje az együttműködési megállapodás rendelkezéseit; 

felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot ezen 

értékelés eredményéről, és adott esetben nyújtson be ajánlást a megállapodás 

nemzetközi újratárgyalásának megindítására vonatkozó engedélyről; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és az Europolnak. 

 


