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Państwa trzecie i organizacje, z którymi Europol zawiera porozumienia *

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
zmieniającej załącznik do decyzji 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, 

z którymi Europol zawiera porozumienia (16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konsultacja)

(2016/C 436/35)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (16229/2012),

— 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), na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0011/ 
2013),

— uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów 
wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji 
niejawnych (2),

— uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich 
i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (3),

— uwzględniając art. 55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0351/ 
2013),

1. odrzuca projekt decyzji Rady;

2. zwraca się do Rady, by nie przyjmowała przedmiotowej decyzji, ponieważ Komisja zaproponowała niedawno nowe 
rozporządzenie w sprawie Europolu (wniosek Komisji z dnia 27 marca 2013 r. dotyczący rozporządzenia w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 
2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW (COM(2013)0173)), na mocy którego mają ulec zmianie postanowienia i procedury 
dotyczące zawierania porozumień z państwami trzecimi i organizacjami; w związku z tym nie należy dokonywać 
jakichkolwiek zmian w środkach wykonawczych do decyzji 2009/371/WSiSW;

3. zwraca się do dyrektora i zarządu Europolu, aby w przypadku przyjęcia projektu decyzji Rady powstrzymali się od 
rozpoczynania jakichkolwiek negocjacji w sprawie porozumień operacyjnych z którymkolwiek z wymienionych w niej 
państw, ponieważ w niektórych z państw wymienionych w projekcie decyzji Rady poziom ochrony danych jest 
niedostateczny i nie można zagwarantować przestrzegania prawa podstawowego do ochrony danych osobowych; 
podkreśla, że przy każdej wymianie danych osobowych z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi 
muszą być zapewnione solidne gwarancje bezpieczeństwa w zakresie ochrony sfery prywatnej i praw podstawowych;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Europolowi. 
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