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Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo 

susitarimas * 

2016 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos 

įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras 

(Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio 

bendradarbiavimo susitarimą, projekto (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)) 

 

(Konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10345/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, iš dalies pakeistos 

Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo 

laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 

konsultacijos (C8-0267/2016), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos 

policijos biuro (Europolo) įsteigimo1, ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl 

įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant 

keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo2, visų pirma į jo 5 ir 

6 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo 

nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, 

sąrašas3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-

0342/2016), 

                                                 
1  OL L 121, 2009 5 15, p. 37. 
2  OL L 325, 2009 12 11, p. 6. 
3  OL L 325, 2009 12 11, p. 12. 



 

 

1. pritaria Tarybos projektui; 

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Parlamento patvirtintą tekstą; 

4. ragina Komisiją, pradėjus taikyti naująjį reglamentą dėl Europolo1, įvertinti 

bendradarbiavimo susitarimo nuostatas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui ir Tarybai 

to vertinimo rezultatus ir prireikus pateikti rekomendaciją dėl leidimo vėl pradėti 

tarptautines naujas derybas dėl šio susitarimo; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui. 

                                                 
1  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl 

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo 
pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53). 


