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Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö 

kokkulepe * 

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu 

rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) 

poolt Gruusia ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe 

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

(Konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (10343/2016), 

– võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 

lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0266/2016), 

– võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse 

Euroopa Politseiamet (Europol)1, eriti selle artikli 23 lõiget 2, 

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega 

võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid 

partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist2, eriti selle 

artikleid 5 ja 6, 

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega 

määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega 

Europol sõlmib kokkulepped3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-

0343/2016), 

                                                 
1  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37. 
2  ELT L 325, 11.12.2009, lk 6. 
3  ELT L 325, 11.12.2009, lk 12. 



 

 

1. kiidab nõukogu eelnõu heaks; 

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta; 

4. palub komisjonil hinnata pärast uue Europoli määruse1 kohaldamise kuupäeva 

koostöökokkuleppes sisalduvaid sätteid; kutsub komisjoni üles teavitama Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest ning kohasel juhul esitama 

soovituse loa andmise kohta, et alustada rahvusvahelisi läbirääkimisi kokkuleppe 

muutmiseks; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ja Europolile. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 

käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53). 


