
DECYZJA RADY 2009/935/WSiSW 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 
6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji 
(Europol) ( 1 ) (zwaną dalej „decyzją o Europolu”), 
w szczególności jej art. 26 ust. 1 lit. a), 

uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonaw
czych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym 
wymianę danych osobowych i informacji niejawnych ( 2 ), 
w szczególności jej art. 5 i 6, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną po zasięg
nięciu opinii Parlamentu Europejskiego, określa wykaz 
państw trzecich i organizacji, o których mowa w art. 
23 ust. 1 decyzji o Europolu, z którymi Europol zawiera 
porozumienia. 

(2) Taki wykaz przygotowywany jest przez zarząd. 

(3) Pożądane jest wprowadzenie procedury określającej 
sposób dodawania kolejnych państw trzecich 
i organizacji do wykazu państw trzecich i organizacji, 
z którymi Europol zawiera porozumienia, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 decyzji o Europolu, Europol 
zawiera porozumienia z państwami trzecimi i organizacjami, 
które umieszczono w wykazie zawartym w załączniku do 
niniejszej decyzji. Europol może wszcząć procedurę zawierania 
porozumienia zaraz po umieszczeniu państwa trzeciego lub 
organizacji w tym wykazie. Europol dąży do zawarcia z tymi 
państwami trzecimi i organizacjami porozumienia o współpracy 
umożliwiającego wymianę danych osobowych, o ile zarząd nie 
postanowi inaczej. 

2. Europol określa kolejność zawierania porozumień 
o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami umieszczo
nymi w wykazie, biorąc pod uwagę swoje potrzeby operacyjne 
i dostępne zasoby ludzkie i finansowe. Zarząd może przed
stawić dyrektorowi wszelkie dalsze wytyczne dotyczące nego
cjowania danego porozumienia, jeśli uzna to za niezbędne. 

3. Dyrektor regularnie informuje zarząd o stanie zaawanso
wania negocjacji prowadzonych ze stronami trzecimi i co sześć 
miesięcy przedstawia sprawozdanie z postępu prac. 

Artykuł 2 

1. Członek zarządu lub Europol może zaproponować 
dodanie do wykazu nowego państwa trzeciego lub organizacji. 
Zgłaszając taką propozycję, należy podać przyczyny, dla 
których z punktu widzenia funkcjonowania Europolu konieczne 
jest zawarcie porozumienia o współpracy z tym państwem 
trzecim lub z tą organizacją. 

2. Zarząd podejmuje decyzję o tym, czy zaproponować 
Radzie dodanie do wykazu tego państwa trzeciego lub tej orga
nizacji. 

3. Rada podejmuje decyzję o dodaniu do wykazu państwa 
trzeciego lub organizacji w drodze zmiany załącznika do niniej
szej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Rady 

B. ASK 
Przewodniczący

PL L 325/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.12.2009 

( 1 ) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37. 
( 2 ) Zob. s. 6 niniejszego Dziennika Urzędowego.



ZAŁĄCZNIK 

Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia: 

1. Państwa trzecie (w porządku alfabetycznym): 

— Albania 

— Australia 

— Boliwia 

— Bośnia i Hercegowina 

— Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) 

— Chiny 

— Chorwacja 

— Czarnogóra 

— Indie 

— Islandia 

— Izrael 

— Kanada 

— Kolumbia 

— Liechtenstein 

— Maroko 

— Mołdawia 

— Monako 

— Norwegia 

— Peru 

— Rosja 

— Serbia 

— Stany Zjednoczone Ameryki 

— Szwajcaria 

— Turcja 

— Ukraina 

2. Organizacje (w porządku alfabetycznym): 

— Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) 

— Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol 

— Światowa Organizacja Celna
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