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Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Rady (10345/2016), 

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom 

Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, 

v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0267/2016), 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení 

Európskeho policajného úradu (Europol)1, a najmä na jeho článok 23 ods. 2, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa 

prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane 

výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností2, a najmä na jeho články 5 a 6, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa 

určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody3, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(A8-0342/2016), 

1. schvaľuje návrh Rady; 

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37. 
2  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6. 
3  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12. 



 

 

ním schváleného textu; 

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 

text; 

4. vyzýva Komisiu, aby po dátume začatia uplatňovania nového nariadenia o Europole1 

posúdila ustanovenia obsiahnuté v dohode o spolupráci; vyzýva Komisiu, 

aby informovala Európsky parlament a Radu o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade 

potreby predložila odporúčanie na poverenie začať opätovné medzinárodné rokovania 

o dohode; 

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu. 

 

 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre 

Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa 
nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 
2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53). 


