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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas 
Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su 
kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu
(16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (16229/2012),

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos 
policijos biuro (Europolo) įsteigimo1, ypač į jo 26 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0011/2013), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl 
įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant 
keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo2,

– atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo 
nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, 
sąrašas3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-
0351/2013),

1. atmeta Tarybos sprendimo projektą;

2. ragina Tarybą nepriimti sprendimo, nes Komisija neseniai pasiūlė naują reglamentą dėl 
Europolo (2013 m. kovo 27 d. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos 
Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolas) ir sprendimų 
2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo (COM(2013)0173)), kuriuo siekiama iš 
dalies pakeisti susitarimų sudarymo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis 
nuostatas ir procedūras; todėl Sprendimo 2009/371/TVR įgyvendinimo priemonės 
neturėtų būti keičiamos; 

3. ragina Europolo direktorių ir valdybą, jei Tarybos sprendimo projektas būtų priimtas, 
nepradėti jokių derybų dėl veiklos susitarimų sudarymo su jame išvardytomis šalimis, nes 
kai kuriose Tarybos sprendimo projekte paminėtose šalyse nėra užtikrinamas pakankamas 
duomenų apsaugos lygis ir negalima užtikrinti pagrindinės teisės į asmens duomenų 
apsaugą; pabrėžia, kad vykdant keitimąsi bet kokiais asmens duomenimis su trečiosiomis 

1 OL L 121, 2009 5 15, p. 37.
2 OL L 325, 2009 12 11, p. 6.
3 OL L 325, 2009 12 11, p. 12.
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valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis privaloma užtikrinti griežtas saugumo 
garantijas, susijusias su privatumo ir pagrindinių teisių apsauga;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pasiūlymas

Pagal galiojančio sprendimo dėl Europolo įsteigimo 26 straipsnio 1 dalį (Sprendimas 
2009/371/TVR) Taryba turi sudaryti trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas 
sudaro susitarimus, sąrašą. Pagal Sprendimą 2009/371/TVR šis sąrašas nurodytas Sprendimo 
2009/935/TVR priede.

Pagal šį pasiūlymą į Sprendimo 2009/935/TVR priede nurodytą sąrašą turėtų būti papildomai 
įtrauktos šios trečiosios valstybės:
– Brazilija,
– Gruzija,
– Meksika,
– Jungtiniai Arabų Emyratai.

Išsamų būtinybės sudaryti susitarimus su šiomis valstybėmis pagrindimą galima rasti 2012 m. 
spalio 4 d. Europolo valdybos Tarybai pateiktoje rekomendacijoje (Tarybos dokumentą 
Nr. 15237/12 galima rasti Tarybos dokumentų registre).

Procedūra

Kaip nurodyta pirmiau, šis priedo peržiūra pasiūlyta remiantis galiojančiu sprendimu dėl 
Europolo. Su Europos Parlamentu konsultuojamasi dėl Tarybos projekto.

Tačiau Komisija neseniai pasiūlė naują reglamentą dėl Europolo (COM(2013)173), kuriame 
pakeistos susitarimų sudarymo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis nuostatos ir 
procedūra. Atsižvelgdami į įsigaliojusią Lisabonos sutartį, Parlamentas ir Taryba priims 
bendrą sprendimą dėl šio reglamento.

2013 m. birželio 19 d. pateiktoje nuomonėje Parlamento teisės tarnyba nurodė, kad pasiūlyta 
procedūra teisiniu požiūriu neteisinga.

Dėl pasiūlymo turinio

Pranešėjas neabejoja dėl valstybių narių, kurios prašo, kad Europolas sudarytų susitarimus su 
Brazilija, Gruzija, Meksika ir Jungtiniais Arabų Emyratais, veiklos poreikių. Tačiau 
pasiūlymas negali būti priimtas remiantis Lisabonos sutarties neatitinkančiomis nuostatomis. 
Susirūpinimą taip pat kelia esamas duomenų apsaugos lygis kai kuriose pasiūlyme išvardytose 
šalyse. Todėl, net jeigu pasiūlymas bus priimtas, Europolo direktorius ir valdyba neturėtų 
pradėti jokių derybų dėl veiklos susitarimų sudarymo su pasiūlyme išvardytomis šalimis, kol 
įsigalios naujas reglamentas dėl Europolo.
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PROCEDŪRA
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