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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене) 
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене) 
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене) 
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение на Съвета за приемане на правилата за прилагане към 
аналитичните работни досиета на Европол
(11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид текста на Съвета (11947/2009),

– като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 година за 
създаване на Европейска полицейска служба (Европол)1 ( „Решението за Европол“), 
и по-специално член 14, параграф 1 и член 59, параграф 1, буква б) от него,

– като взе предвид член 39, параграф 1 и член 34, параграф 2, буква в) от Договора за 
ЕС, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0108/2009),

– като взе предвид членове 100 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0068/2009),

1. отхвърля текста на Съвета;

2. счита, че без да се засяга цялостната подкрепа за Европейската полицейска служба 
(Европол) и като се взема предвид предстоящото влизане в сила на Договора от 
Лисабон и неговото въздействие върху полицейското сътрудничество, не следва да 
се изменят мерките за изпълнение на решението за Европол, докато не стане 
възможно приемането на такива мерки в съответствие с новата правна рамка, 
предвидена в Договора от Лисабон; 

3. приканва Съвета да оттегли своето предложение;

4. призовава Комисията или Съвета да направи декларация на пленарно заседание  
относно предложение за ново решение за Европол, което да бъде представено шест 
месеца след датата на влизане в сила на Договора от Лисабон;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

1  OВ L 121, 15.5.2009 г., стp.  37.
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Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana 
Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, 
Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Algirdas Saudargas

Дата на внасяне 16.11.2009


