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ROZHODNUTÍ RADY …/…/EU

ze dne …,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, 

pokud jde o seznam třetích států a organizací, 

se kterými má Europol uzavřít dohody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europol)1, a zejména na čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají 

prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů

a utajovaných informací2, a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam 

třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody3, a zejména na článek 2 uvedeného 

rozhodnutí,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu4,

                                               

1 Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
2 Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.
3 Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12. 
4 Stanovisko ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada stanoví podle čl. 26 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2009/371/SVV seznam třetích států

a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody (dále jen „seznam“). Na základě 

rozhodnutí 2009/371/SVV je seznam stanoven v příloze rozhodnutí 2009/935/SVV.

(2) Správní rada Europolu má, je-li to nutné, přezkoumávat seznam a rozhodnout o tom, zda 

Radě navrhne jeho změnu.

(3) Správní rada Europolu na zasedání ve dnech 3. a 4. října 2012 rozhodla, že Radě doporučí 

doplnit na seznam určité třetí státy, a zdůvodnila tuto skutečnost operativní potřebou.

(4) Rozhodnutí 2009/935/SVV by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
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Článek 1

V bodě 1 přílohy rozhodnutí Rady 2009/935/SVV se vkládají ( v příslušném abecedním pořadí) tyto 

třetí státy:

– Brazílie

– Gruzie

– Mexiko

– Spojené arabské emiráty.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 

za Radu

předseda nebo předsedkyně


