
16229/12 HKE/mrc
DG D2 FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 10. joulukuuta 2012
(OR. en)

16229/12

ENFOPOL 373
JAIEX 111
OC 688

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET
Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä 

osin kuin on kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden 
luettelosta, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia
YHTEINEN NÄKEMYS
Kroatian kuuleminen päättyy 17.12.2012



16229/12 HKE/mrc 1
DG D2 FI

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu …,

päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, 

joiden kanssa Europol tekee sopimuksia

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 

tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS1, ja erityisesti sen 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, 

henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien, 30 päivänä marraskuuta 

2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS2 ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa 

Europol tekee sopimuksia, 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 

2009/935/YOS3 ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon4,

                                               

1 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
2 EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6.
3 EUVL L 325, 11.12.2009, s. 12. 
4 Lausunto annettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asiana on päätöksen 2009/371/YOS 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

mukaisesti määrittää niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelo, joiden 

kanssa Europol tekee sopimuksia.

(2) Europolin hallintoneuvoston kuuluu tarkistaa luetteloa tarvittaessa uudelleen ja päättää, 

ehdotetaanko neuvostolle sen muuttamista.

(3) Europolin hallintoneuvosto päätti 3 ja 4 päivänä lokakuuta 2012 pidetyssä kokouksessaan 

suosittaa neuvostolle tiettyjen kolmansien valtioiden lisäämistä luetteloon tehden

yhteenvedon tätä tarkoittavasta operatiivisesta tarpeesta.

(4) Päätös 2009/935/YOS olisi siksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla

Lisätään päätöksen 2009/935/YOS liitteen 1 kohtaan seuraavat:

– Brasilia

– Georgia

– Meksiko

– Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

Tehty 

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


