
 

 

P7_TA(2013)0480 

Tretje države in organizacije, s katerimi Europol sklene sporazume * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o osnutku 

sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ v zvezi z določitvijo seznama tretjih 

držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume (16229/2012 – C7-0011/2013 – 

2013/0801(CNS)) 

 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka Sveta (16229/2012), 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi 

Evropskega policijskega urada (Europol)1 in zlasti člena 26(1) tega sklepa, v skladu s 

katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0011/2013),  

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju 

izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih 

podatkov in tajnih informacij2, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi 

seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume3, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve (A7-0351/2013), 

1. zavrne osnutek sklepa Sveta; 

2. poziva Svet, naj sklepa ne sprejme, saj je Komisija nedavno predlagala novo uredbo o 

Europolu (predlog uredbe Komisije z dne 27. marca 2013 o Agenciji Evropske unije za 

sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi 

sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ (COM(2013)0173)), v skladu s katero se 

spremenijo določbe in postopek za sklepanje sporazumov s tretjimi državami in 

organizacijami; zato se ne bi smelo spreminjati ukrepov za izvajanje Sklepa 

2009/371/PNZ;  

3. poziva direktorja in upravni odbor Europola, naj v primeru sprejetja osnutka sklepa Sveta 

ne začneta pogajanj o operativnih sporazumih z nobeno od držav iz tega osnutka sklepa, 

saj v nekaterih državah, navedenih v osnutku sklepa Sveta, ni zadostne ravni varstva 

podatkov in ni mogoče zagotoviti spoštovanja temeljne pravice varstva osebnih podatkov; 

poudarja, da morajo biti pri vsaki izmenjavi osebnih podatkov s tretjimi državami ali 

                                                 
1  UL L 121, 15.5.2009, str. 37. 
2  UL L 325, 11.12.2009, str. 6. 
3  UL L 325, 11.12.2009, str. 12. 



 

 

mednarodnimi organizacijami prisotna močna varnostna jamstva glede varstva zasebnosti 

in temeljnih pravic; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 

Europolu. 

 

 


