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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. lokakuuta 2016 esityksestä 

neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan 

poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja 

Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (08364/2016 – 

C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)) 

(Kuuleminen) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston esityksen (08364/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on 

muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä 

tehdyn pöytäkirjan N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 

parlamenttia (C8-0217/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 

tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS1 ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Europolin suhteita 

kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan 

lukien, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS2 ja erityisesti 

sen 5 ja 6 artiklan, 

– ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, 

joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston 

päätöksen 2009/935/YOS3, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön (A8-0265/2016), 

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



1. hyväksyy neuvoston esityksen; 

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

parlamentin hyväksymään tekstiin; 

4. kehottaa komissiota arvioimaan yhteistyösopimuksen säännöksiä sen jälkeen, kun uutta 

Europol-asetusta1 ryhdytään soveltamaan; kehottaa komissiota tiedottamaan arvioinnin 

tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antamaan tarvittaessa suosituksen 

sopimusta koskevien kansainvälisten neuvotteluiden käynnistämisen hyväksymiseksi; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja 

Europolille. 

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, 

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 

2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta 

ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.). 


