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RÅDETS AFGØRELSE

af

om ændring af afgørelse 2009/935/RIA 

for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, 

hvormed Europol skal indgå aftaler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæi-

ske Politienhed (Europol)1, særlig artikel 26, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gen-

nemførelsesbestemmelserne for Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af per-

sonoplysninger og klassificerede informationer2, særlig artikel 5 og 6,

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen 

over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler3, særlig artikel 2,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet4, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
2 EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.
3 EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12. 
4 Udtalelse af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Det er Rådet, der i henhold til artikel 26, stk. 1, litra a) i afgørelse 2009/371/RIA fastsætter 

listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler ("listen").

I henhold til afgørelse 2009/371/RIA er listen opført i bilaget til afgørelse 2009/935/RIA.

(2) Det er Europols Styrelsesråd, der om nødvendigt gennemgår listen og træffer afgørelse om, 

hvorvidt det skal foreslås, at Rådet foretager ændringer heraf.

(3) På mødet den 3.-4. oktober 2012 besluttede Europols Styrelsesråd at henstille til Rådet at 

tilføje visse tredjelande til listen og redegøre for den operative nødvendighed heraf.

(4) Afgørelse 2009/935/RIA bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:



16229/12 MP/iam 3
DG D2 DA

Artikel 1

I punkt 1 i bilaget til afgørelse 2009/935/RIA indsættes følgende:

– Brasilien

– Georgien

– Mexico

– De Forenede Arabiske Emirater.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i 

På Rådets vegne

Formand


