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Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2017 o osnutku 

izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih 

držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume (15778/2016 – C8-0007/2017 

– 2016/0823(CNS)) 

(Posvetovanje) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka Sveta (15778/2016), 

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila 

spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, 

v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0007/2017), 

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

Evropskega policijskega urada (Europol)1, zlasti člena 26(1)(a), v skladu s katerim se je 

Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0007/2017), 

– 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, zlasti členov 5 in 6, 

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

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

spremenjen s Sklepom Sveta 2014/269/EU, 

– ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta, predsednika Komisije in 

predsednice danske vlade z dne 15. decembra 2016, v kateri so poudarili operativne 

potrebe, pa tudi izjemni in prehodni značaj predvidene ureditve med Europolom in 

Dansko, 

– ob upoštevanju omenjene izjave, v kateri je poudarjeno, da je predlagana ureditev 

odvisna o nadaljnjega članstva Danske v Uniji in schengenskem območju, njene 

                                                 
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. 



 

 

obveznosti, da do 1. maja 2017 v svojo zakonodajo v celoti prenese Direktivo (EU) 

2016/6801 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega 

sodelovanja, in da sprejema pristojnost Sodišča Evropske unije in pristojnost 

Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, 

– ob upoštevanju Protokola št. 22 k Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju izida danskega referenduma dne 3. decembra 2015 o Protokolu št. 22 k 

Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 78c Poslovnika, 

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

zadeve (A8-0035/2017), 

1. odobri osnutek Sveta; 

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti 

besedilo, ki ga je odobril Parlament; 

4. poziva Svet, naj v določbah prihodnje ureditve med Europolom in Dansko zagotovi, da 

njegova veljavnost poteče pet let po začetku veljavnosti, da bi tako zagotovili njegovo 

prehodno naravo pred polnopravnim članstvom ali sklenitvijo mednarodnega 

sporazuma v skladu s členom 218 PDEU; 

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

Europolu. 

 

 

                                                 
1  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89). 


