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Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet tar del av 
kommissionens uttalanden, som bifogas 
denna resolution och som kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning(C-serien).

Or. en

För kännedom återges uttalandena här:

”Kommissionens uttalanden om förordningen om ändring av 
Europolförordningen (EU) 2016/794

Uttalande från kommissionen om genomförandet av mekanismen för att Europol ska 
kunna föreslå införande av registreringar i Schengens informationssystem

”Som en del av den utvärdering som kommissionen kommer att genomföra enligt artikel 68.3 i 
förordning (EU) 2016/794 tre år efter ikraftträdandet av denna förordning om ändring av 
förordning (EU) 2016/794 kommer kommissionen att rapportera om de operativa effekterna av 
den nya mekanism som inrättas genom artikel 4.1 r i förordning (EU) 2016/794. Inom ramen 
för denna mekanism får Europol, på grundval av information som Europol mottagit från 
tredjeländer eller internationella organisationer, föreslå medlemsstaterna att i unionens intresse 
föra in registreringar i Schengens informationssystem om personer som är inblandade i 
terrorism eller grov och organiserad brottslighet. Kommissionen kommer att genomföra denna 
utvärdering på grundval av rapporter som Europol lägger fram om förslagen till registreringar 
i Schengens informationssystem och om de efterföljande registreringarna som medlemsstaterna 
för in i Schengens informationssystem.”

Uttalande från kommissionen om förbindelserna mellan Europol och Europeiska 
åklagarmyndigheten

”Kommissionen anser att bestämmelserna om förbindelserna mellan Europol och Europeiska 
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åklagarmyndigheten (Eppo) som fastställs i artikel 20a i förordning (EU) 2016/794 inte kan 
begränsa Europols skyldigheter enligt artikel 24.1 i rådets förordning (EU) 2017/1939 och ska 
därför tolkas och tillämpas i enlighet med den sistnämnda artikeln.”

Uttalande från kommissionen om bestämmelserna för Europols samarbete med 
tredjeländer

”När det gäller regler för Europols samarbete med tredjeländer noterar kommissionen att all 
överföring av personuppgifter från Europol till ett tredjeland på grundval av ett 'rättsligt 
bindande instrument' kräver en internationell överenskommelse enligt artikel 218 i fördraget, 
vilket redan föreskrivs i artikel 25.1 b i förordning (EU) 2016/794. Kommissionen noterar också 
att all överföring av personuppgifter från Europol till ett tredjeland på grundval av Europols 
bedömning av lämpliga skyddsåtgärder måste uppfylla de krav som fastställs i rättspraxis1 från 
Europeiska unionens domstol, vilket innebär att Europol måste fastställa att nivån på 
uppgiftsskyddet i tredjelandet ger väsentlig likvärdighet i fråga om uppgiftsskydd. Att tillåta 
överföring av uppgifter på grundval av en sådan bedömning utan att det krävs ett 
förhandsgodkännande från Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med artikel 25.6 i 
förordning (EU) 2016/794 leder till risk för att Europeiska datatillsynsmannen ingriper i ett 
senare skede på grundval av annorlunda bedömningar av uppgiftsskyddsåtgärderna och kan 
därför inverka negativt på det brottsbekämpande samarbetet.”

Uttalande från kommissionen om stärkt samarbete mellan Europol och Interpol

”Kommissionen erinrar om att kommissionen i de pågående förhandlingarna om ett 
samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Internationella kriminalpolisorganisationen 
(Interpol), och i linje med rådets förhandlingsdirektiv2, strävar efter att stärka samarbetet mellan 
Europol och Interpol, med beaktande av den senaste utvecklingen i kampen mot terrorism, 
gränsöverskridande och transnationell grov organiserad brottslighet samt de nuvarande 
operativa behoven och Europols mandat. I enlighet med rådets förhandlingsdirektiv3 strävar 
kommissionen efter att säkerställa att avtalet utgör den rättsliga grunden för att bemyndiga 
Europol att få åtkomst till relevanta Interpoldatabaser för att utföra sina uppgifter.”
”

1 Yttrande 1/15, PNR-avtalet mellan EU och Kanada, EU:C:2017:592 (26.7.2017). Dom av den 6 oktober 2015, 
Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650. Dom av den 16 juli 2020, Schrems II, C-311/18, EU:C:2020:559.
2 Rådets beslut (EU) 2021/1312 av den 19 juli 2021 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett 
samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol)
3 Rådets beslut (EU) 2021/1312 av den 19 juli 2021 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett 
samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol)


