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NÕUKOGU OTSUS,

…,

millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja 

organisatsioonide loeteluga,

kellega Europol sõlmib kokkulepped

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

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

Euroopa Politseiamet (Europol),1 ning eelkõige selle artikli 26 lõike 1 punkti a,

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 vahetamist,2 ning eelkõige 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 kokkulepped,3 ning 

eelkõige selle artiklit 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust4

                                               

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. 
4 … arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu ülesandeks on vastavalt otsuse 2009/371/JSK artikli 26 lõike 1 punktile a

kindlaks määrata nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol 

sõlmib kokkulepped, millele on osutatud otsuse 2009/371/JSK artikli 26 lõikes 1 (edaspidi 

„loetelu”). Otsuse 2009/371/JSK kohaselt esitatakse kõnealune loetelu otsuse 

2009/935/JSK lisas.

(2) Europoli haldusnõukogu ülesandeks on loetelu vajaduse korral läbi vaadata ja otsustada, 

kas esitada nõukogule selle muutmise ettepanek.

(3) Europoli haldusnõukogu otsustas oma 3.–4. oktoobri 2012. aasta koosolekul soovitada 

nõukogul lisada teatavad kolmandad riigid loetellu ning esitas otsuse aluseks oleva 

operatiivse vajaduse.

(4) Otsust 2009/935/JSK tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
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Artikkel 1

Otsuse 2009/935/JSK lisa punkti 1 lisatakse järgmised kanded:

– Araabia Ühendemiraadid

– Brasiilia

– Gruusia

– Mehhiko

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

…,

Nõukogu nimel

eesistuja


