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BESLUIT VAN DE RAAD

van

tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft

de lijst van derde staten en organisaties 

waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese 

politiedienst (Europol)1, en met name artikel 26, lid 1, onder a),

Gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de 

uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van 

persoonsgegevens en gerubriceerde informatie2, en met name de artikelen 5 en 6,

Gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van 

derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten3, en met name artikel 2,

Gezien het advies van het Europees Parlement4,

                                               

1 PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
2 PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.
3 PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12. 
4 Advies van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad dient op grond van artikel 26, lid 1, onder a) van Besluit 2009/371/JBZ over te 

gaan tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol 

overeenkomsten moet sluiten ("de lijst"). Op grond van Besluit 2009/371/JBZ is de lijst 

opgenomen in de bijlage bij Besluit 2009/935/JBZ.

(2) De raad van bestuur van Europol dient de lijst zo nodig te herzien en dient te besluiten of 

hij de Raad wil voorstellen deze te wijzigen.

(3) De raad van bestuur heeft in zijn bijeenkomst van 3-4 oktober 2012 besloten de Raad aan 

te bevelen bepaalde derde staten aan de lijst toe te voegen en heeft de operationele 

noodzaak hiertoe geschetst.

(4) Besluit 2009/935/JBZ dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
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Artikel 1

In punt 1 van de bijlage bij Besluit 2009/935/JBZ worden de volgende vermeldingen ingevoegd:

– Brazilië

– Georgië

– Mexico

– Verenigde Arabische Emiraten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van 

de Europese Unie.

Gedaan te 

Voor de Raad

De voorzitter


