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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 25 października 2004 r.

zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów
z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

(2004/773/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Konwencję w sprawie ustanowienia Europej-
skiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) (1), w szczegól-
ności jej art. 42 ust. 2, art. 10 ust. 4 i art. 18,

uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawia-
jący zasady regulujące stosunki zewnętrzne Europolu
z państwami trzecimi i instytucjami niepowiązanymi z Unią
Europejską (2), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawia-
jący zasady regulujące przyjmowanie przez Europol informacji
od stron trzecich (3), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając akt Rady z dnia 12 marca 1999 r. przyjmujący
zasady regulujące przekazywanie przez Europol danych osobo-
wych państwom i instytucjom trzecim (4), w szczególności jego
art. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wymogi operacyjne i potrzeba skutecznego zwalczania
zorganizowanych form przestępczości poprzez Europol
wymagają dodania Mołdowy i Ukrainy do wykazu
państw trzecich, z którymi dyrektor Europolu może
rozpocząć rokowania.

(2) Decyzja Rady z dnia 27 marca 2000 r. (5) powinna zatem
zostać zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Rady z dnia 27 marca 2000 r. wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

W art. 2 ust. 1, pod nagłówkiem „Państwa trzecie”, do wykazu
alfabetycznego dodaje się następujące państwa:

— „Mołdowa”, i

— „Ukraina”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy-
jęciu.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r.

W imieniu Rady
R. VERDONK

Przewodniczący
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