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Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser 

* 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om utkastet till 

rådets beslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de 

tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser 

(16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)) 

 

(Samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (16229/2012), 

– med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av 

Europeiska polisbyrån (Europol)1, särskilt artikel 26.1 a, i enlighet med vilken 

Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0011/2013),  

– med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande 

av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte 

av personuppgifter och sekretessbelagd information2, 

– med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande 

av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå 

överenskommelser3, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor (A7-0351/2013). 

1. Europaparlamentet förkastar rådets utkast till beslut. 

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte anta beslutet, eftersom kommissionen nyligen 

lagt fram ett nytt förslag till Europolförordning (kommissionens förslag till förordning av 

den 27 mars 2013 om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom 

brottsbekämpning (Europol) om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF 

(COM(2013)0173)), i vilket bestämmelserna om och förfarandet för ingående av 

överenskommelser med tredjestater och organisationer ändras. Därför ska åtgärderna för 

att genomföra beslut 2009/371/RIF inte ändras.  

3. I den händelse att utkastet till rådets beslut antas uppmanar Europaparlamentet Europols 

direktör och styrelse att avstå från att inleda förhandlingar om operativa 

överenskommelser med länder som finns upptagna i utkastet till beslut eftersom 

dataskyddsnivån i vissa av länderna i utkastet till beslut är otillräcklig och respekten för 
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den grundläggande rätten till skydd av personuppgifter inte kan garanteras. Parlamentet 

betonar att varje utbyte av personuppgifter med tredjeländer eller internationella 

organisationer måste ske med stränga säkerhetsgarantier vad gäller skyddet av den 

personliga integriteten och de grundläggande rättigheterna. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och Europol. 

 

 


