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RÅDETS BESLUT

av den

om ändring av beslut 2009/935/RIF

med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer

med vilka Europol ska ingå överenskommelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska 

polisbyrån (Europol)1, särskilt artikel 26.1 a,

med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av 

tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av 

personuppgifter och sekretessbelagd information2, särskilt artiklarna 5 och 6,

med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av 

förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå 

överenskommelser3, särskilt artikel 2

med beaktande av Europaparlamentets yttrande4, och

                                               

1 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
2 EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.
3 EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.
4 Yttrande av den ... (ännu ej offentliggjort i EUT).
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av följande skäl:

(1) Det är rådet som, i enlighet med artikel 26.1 a i beslut 2009/371/RIF, ska fastställa den 

förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå 

överenskommelser(nedan kallad förteckningen). Enligt beslut 2009/371/RIF, återges 

förteckningen i bilagan till beslut 2009/935/RIF.

(2) Europols styrelse ska vid behov se över förteckningen och besluta huruvida rådet ska 

föreläggas ett förslag till ändring av förteckningen.

(3) Vid mötet den 3–4 oktober 2012 beslutade Europols styrelse att rekommendera rådet att 

lägga till vissa tredjestater i förteckningen och redogjorde för det operativa behovet av att 

göra detta.

(4) Beslut 2009/935/RIF bör därför ändras i enlighet med detta

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

I punkt 1 i bilagan till beslut 2009/935/RIF ska följande enheter införas:

– Brasilien

– Georgien

– Mexiko

– Förenade Arabemiraten.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Utfärdat i

På rådets vägnar

Ordförande


