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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2016)0494 

Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между 

Грузия и Европол * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. 

относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на 

сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на 

Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и 

Европол (10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)) 

 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на Съвета (10343/2016), 

— като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с 

Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните 

разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-

0266/2016), 

— като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 

на Европейска полицейска служба (Европол)1, и по-специално член 23, параграф 2 

от него, 

— като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за 

приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с 

партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана 

информация2, и по-специално членове 5 и 6 от него, 

— като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за 

определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол 

сключва споразумения3, 

— като взе предвид член 59 от своя правилник, 

                                                 
1  OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37. 
2  OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6. 
3  OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12. 



 

 

— като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (A8-0343/2016), 

1. одобрява проекта на Съвета; 

2. призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

3. призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в 

текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него; 

4. призовава Комисията да направи оценка на разпоредбите на споразумението за 

сътрудничество след датата на прилагане на новия Регламент за Европол1; 

призовава Комисията да информира Парламента и Съвета за резултатите от тази 

оценка и по целесъобразност да представи препоръка за разрешаване на 

започването на международно предоговаряне на споразумението; 

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на Европол. 

                                                 
1  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. 

относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 

правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 

2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 

24.5.2016 г., стр. 53). 


