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DECIZIA CONSILIULUI

din

de modificare a Deciziei 2009/935/JAI

în ceea ce priveşte lista statelor terţe şi organizaţiilor

cu care Europol încheie acorduri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului 

European de Poliţie (Europol)1, în special articolul 26 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor 

de punere în aplicare care reglementează relaţiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date 

cu caracter personal şi de informaţii clasificate2, în special articolele 5 şi 6,

având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei 

statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri3, în special articolul 2,

având în vedere avizul Parlamentului European4,

                                               

1 JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
2 JO L 325, 11.12.2009, p. 6.
3 JO L 325, 11.12.2009, p. 12. 
4 Avizul din … (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Consiliul are competenţa de a stabili, în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (a) din 

Decizia 2009/371/JAI, lista statelor terţe şi a organizaţiilor cu care Europol încheie 

acorduri (denumită în continuare „lista”). În temeiul Deciziei 2009/371/JAI, lista este 

conţinută în anexa la Decizia 2009/935/JAI.

(2) Consiliul de administraţie al Europol are competenţa de a revizui, dacă este necesar, lista şi 

de a decide dacă să propună Consiliului modificarea acesteia.

(3) În cadrul reuniunii sale din 3–4 octombrie 2012, Consiliul de administraţie al Europol a 

decis să recomande Consiliului să adauge pe listă anumite state, subliniind necesitatea 

operaţională a acestei decizii.

(4) Prin urmare, Decizia 2009/935/JAI ar trebui modificată în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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Articolul 1

La punctul 1 din anexa la Decizia 2009/935/JAI se introduc următoarele rubrici:

– Brazilia

– Georgia

– Mexic

– Emiratele Arabe Unite

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene..

Adoptată la,

Pentru Consiliu

Preşedintele


