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ODLUKA VIJEĆA
od 26. veljače 2009.
o izmjeni Odluke od 27. ožujka 2000. o ovlaštenju direktora Europola za početak pregovora o
sporazumima s trećim državama i tijelima koja nisu povezana s EU-om
(2009/167/EZ)
Odluku od 27. ožujka 2000. trebalo bi stoga na odgo
varajući način izmijeniti,

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

(3)

uzimajući u obzir članak 42 članak 2., članak 10. stavak 4. i
članak 18. Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda
(Konvencija o Europolu) (1),

ODLUČILO JE:

uzimajući u obzir Akt Vijeća od 3. studenoga 1998. o utvr
đivanju pravila kojima se uređuju vanjski odnosi Europola s
trećim zemljama i tijelima koja nisu povezana s Europskom
unijom (2), a posebno članak 2. tog Akta,
uzimajući u obzir Akt Vijeća od 3. studenoga 1998. o utvr
đivanju pravila u vezi s Europolovim primanjem informacija od
trećih stranaka (3), a posebno članak 2. tog Akta,

Članak 1.
Odluka od 27. ožujka 2000. mijenja se kako slijedi:
U članku 2. stavku 1., pod naslovom „Treće države” na abecedni
popis dodaje se sljedeća država:
„— Indija”,
Članak 2.

uzimajući u obzir Akt Vijeća od 12. ožujka 1999. o donošenju
pravila kojima se uređuje Europolov prijenos osobnih podataka
trećim zemljama i trećim tijelima (4), a posebno članke 2. i 3.
tog Akta,

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

budući da:

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja.

Vijeće je 27. ožujka 2000. donijelo Odluku kojom se
direktor Europola ovlašćuje za početak pregovora o
sporazumima s trećim državama i tijelima koja nisu
povezana s EU-om (5).

(1)

Zbog operativnih interesa, Indiju bi trebalo dodati na
popis trećih država s kojima je direktor Europola ovla
šten započeti pregovore.

(2)
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Članak 3.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2009.
Za Vijeće
Predsjednik
I. LANGER

