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Acordul privind cooperarea strategică dintre China și Europol * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2016 referitoare la 

proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de 

către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică 

dintre Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză și Europol 

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)) 

 

(Consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul Consiliului (08364/2016), 

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel 

cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 

privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-

0217/2016), 

– având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind 

înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)1, în special articolul 23 alineatul (2), 

– având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare 

a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, 

inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate2, în special 

articolele 5 și 6, 

– având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire 

a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri3, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0265/2016), 

                                                 
1  JO L 121, 15.5.2009, p. 37. 
2  JO L 325, 11.12.2009, p. 6. 
3  JO L 325, 11.12.2009, p. 12. 



 

 

1. aprobă proiectul Consiliului; 

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

4. invită Comisia să evalueze, după data aplicării noului Regulament privind Europol1, 

dispozițiile cuprinse în Acordul de cooperare; invită Comisia să informeze Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la rezultatul evaluării și, dacă este cazul, să prezinte o 

recomandare de autorizare a inițierii de discuții privind renegocierea la nivel 

internațional a acordului; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol 

poziția Parlamentului. 

 

 

                                                 
1  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 

2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii 
(Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, 
p. 53). 


