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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за 
определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол 
сключва споразумения
(16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (16229/2012),

– като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба (Европол)1, и по-специално член 26, параграф 1, 
буква а) от него, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0011/2013), 

– като има предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за 
приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с 
партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана 
информация2,

– като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за 
определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва 
споразумения3,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (А7-0351/2013),

1. отхвърля проекторешението на Съвета;

2. призовава Съвета да не приема решението, тъй като Комисията предложи неотдавна 
нов регламент за Европол (предложение на Комисията от 27 март 2013 г. за 
регламент относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 
2005/681/ПВР (COM(2013)0173)), съгласно който разпоредбите и процедурата за 
сключване на споразумения с трети държави и организации подлежат на изменение, 
поради което не следва да се предвиждат изменения на мерките за изпълнение на 
Решение 2009/371/ПВР; 

3. призовава директора и управителния съвет на Европол да се въздържат, в случай че 
проекторешението на Съвета бъде прието, от започване на преговори по оперативни 

1 ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37
2 ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6
3 ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12
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споразумения с която и да било от държавите, изброени в него, тъй като в някои от 
тях не е гарантирано достатъчно ниво на защита на данните и не може да се 
гарантира зачитането на основното право на защита на личните данни; подчертава, 
че при всеки обмен на лични данни с трети държави или международни 
организации трябва да се предоставят строги гаранции за сигурност по отношение 
на защитата на неприкосновеността на личния живот и на основните права;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на Европол.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението

Съгласно член 26, параграф 1 от действащото Решение за създаване на Европол 
(Решение 2009/371/ПВР) Съветът определя списък на третите държави и организации, с 
които Европол сключва споразумения. Съгласно Решение 2009/371/ПВР списъкът се 
определя в приложението към Решение 2009/935/ПВР.

С разглежданото предложение следните трети държави следва да се добавят в 
приложението към Решение 2009/935/ПВР:
– Бразилия
– Грузия
– Мексико
– Обединените арабски емирства.

Подробна обосновка на необходимостта от сключване на споразумения с тези държави 
може да се намери в препоръката на управителния съвет на Европол до Съвета от 4 
октомври 2012 г. (Документ на Съвета 15237/12, достъпен в регистъра на Съвета).

Процедурата

Както е посочено по-горе, предложението за преразглеждане на приложението се 
основава на действащото Решение за Европол. Европейският парламент бива 
консултиран по проекторешението на Съвета.

При все това Комисията неотдавна предложи нов регламент за Европол 
(COM(2013)173), в който разпоредбите и процедурата за сключване на споразумения с 
трети държави и организации са променени. След влизането в сила на Договора от 
Лисабон Парламентът и Съветът вземат съвместно решение по този регламент.

В становище, представено на 19 юни 2013 г., Правната служба на Парламента изрази 
мнението, че предложената процедура е неправилна от правна гледна точка.

Относно същината на предложението

Докладчикът не поставя под въпрос оперативните нужди на държавите членки, 
отправили искане Европол да сключи споразумения с Бразилия, Грузия, Мексико и 
Обединените арабски емирства. Предложението обаче не може да бъде прието въз 
основа на разпоредби, които не са в съответствие с Договора от Лисабон. Съществуват 
опасения и за текущото ниво на защита на данните в някои от държавите, изброени в 
предложението. Следователно, дори ако предложението бъде прието, директорът и 
управителният съвет на Европол следва да се въздържат от започване на преговори по 
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оперативни споразумения с която и да било от държавите, изброени в предложението, 
докато новият регламент за Европол не влезе в сила.
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