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Avtal om strategiskt samarbete mellan Brasilien och Europol * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 april 2016 om utkastet till rådets 

genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av 

avtalet om strategiskt samarbete mellan Förbundsrepubliken Brasilien och Europol 

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

(Samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets utkast (13980/2015), 

– med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade 

lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om 

övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet 

(C8-0010/2016), 

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

Europeiska polisbyrån (Europol)1, särskilt artikel 23.2, 

– 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, särskilt artiklarna 5 och 6, 

– 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 artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,  

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

rättsliga och inrikes frågor (A8-0070/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast. 

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 

                                                 
1  EUT L 121, 15.5.2009, s. 37. 
2  EUT L 325, 11.12.2009, s. 6. 
3  EUT L 325, 11.12.2009, s. 12. 



 

 

från den text som parlamentet har godkänt. 

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 

den text som parlamentet har godkänt. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter ikraftträdandet av den nya 

Europolförordningen (2013/0091(COD)), göra en bedömning av bestämmelserna 

i samarbetsavtalet. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet och rådet om 

resultatet av denna bedömning och, om så är lämpligt, lägga fram en rekommendation 

om tillstånd att inleda en internationell omförhandling av avtalet. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och Europol. 

 

 


