
DECYZJA RADY

z dnia 26 lutego 2009 r.

zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia
rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

(2009/167/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 42 ust. 2, art. 10 ust. 4 i art. 18 Konwencji
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji
(Konwencja o Europolu) (1),

uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawia
jący zasady dotyczące stosunków zewnętrznych 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) Dnia 27 marca 2000 r. Rada przyjęła decyzję upoważ
niającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań
w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami
niepowiązanymi z UE (5).

(2) Pewne względy operacyjne wymagają dodania Indii do
wykazu państw trzecich, z którymi dyrektor Europolu
upoważniony jest rozpocząć rokowania.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję z dnia
27 marca 2000 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji z dnia 27 marca 2000 r. wprowadza się następujące
zmiany:

w art. 2 ust. 1 pod nagłówkiem „Państwa trzecie” do wykazu
alfabetycznego dodaje się następujące państwo:

„— Indie”.

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 Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r.

W imieniu Rady
I. LANGER

Przewodniczący
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