
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 

z dnia 6 maja 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, 
z którymi Europol zawiera porozumienia 

(2014/269/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji 
(Europol) (1), 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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 30 listopada 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/935/WSiSW (3). 

(2)  Z uwagi na to, że określenie wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia, 
o którym mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) decyzji 2009/371/WSiSW (zwanego dalej „wykazem”), związane jest ze 
stosunkami zewnętrznymi Unii i jej państw członkowskich, przepis ten przyznaje Radzie uprawnienia wykonaw
cze do określenia wykazu. Zgodnie z decyzjami 2009/371/WSiSW i 2009/935/WSiSW wykaz jest ustanowiony 
w załączniku do decyzji 2009/935/WSiSW. 

(3) Zarząd Europolu dokonuje w razie konieczności przeglądu wykazu i podejmuje decyzję o tym, czy zapropo
nować Radzie dokonanie w nim zmian. 

(4)  Na posiedzeniu w dniach 3–4 października 2012 r. zarząd Europolu zadecydował o zaleceniu Radzie, by dodała 
niektóre państwa trzecie do wykazu, i przedstawił operacyjną potrzebę zawarcia umów o współpracy z tymi 
państwami trzecimi. 

(5)  Jest sprawą najwyższej wagi, by Europol wszczął procedurę dotyczącą zawarcia umowy o współpracy przyznającą 
priorytet Gruzji, biorąc pod uwagę zobowiązania w ramach ustanowionego w 2009 r. Partnerstwa Wschodniego, 
fakt parafowania w listopadzie 2013 r. układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Gruzją oraz program 
stowarzyszeniowy UE–Gruzja, a także plan działania UE–Gruzja dotyczący liberalizacji reżimu wizowego. 

(6)  Decyzja 2009/935/WSiSW powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. 

(7)  W dniu 19 grudnia 2012 r. Rada postanowiła zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego i w następstwie tych 
konsultacji Parlament Europejski wydał opinię (4), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W pkt 1 załącznika do decyzji 2009/935/WSiSW dodaje się następujące wpisy: 

—  Brazylia 

—  Gruzja 
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(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37. 
(2) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6. 
(3) Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera 

porozumienia (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12). 
(4) Opinia z dnia 20 listopada 2013 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 



—  Meksyk 

—  Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2014 r. 

W imieniu Rady 
G. STOURNARAS 

Przewodniczący  
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