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Sporazum o strateškoj suradnji između Brazila i Europola * 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. travnja 2016. o nacrtu 

provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava 

sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i 

Europola (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) 

 

(Savjetovanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir nacrt Vijeća (13980/2015), 

– uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen 

Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na 

temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0010/2016), 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju 

Europskog policijskog ureda (Europol)1, a posebno njezin članak 23. stavak 2., 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju 

provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući 

razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija2, a posebno njezine članke 5. i 

6., 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju 

popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume3, 

– uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

(A8-0070/2016), 

1. prihvaća nacrt Vijeća; 

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



 

 

2. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament 

prihvatio; 

3. traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji 

je Parlament prihvatio; 

4. poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu nove uredbe o Europolu 

(2013/0091(COD)) ocijeni odredbe iz Sporazuma o suradnji; poziva Komisiju da 

obavijesti Parlament i Vijeće o rezultatima tog ocjenjivanja te da po potrebi podnese 

preporuku za odobrenje otvaranja ponovnih pregovora o sporazumu na međunarodnoj 

razini; 

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

Europolu. 

 

 


