18.2.2017

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 42/17

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/290
z dnia 17 lutego 2017 r.
zmieniająca decyzję 2009/935/WsiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji,
z którymi Europol zawiera porozumienia
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 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
wykonawczych 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 (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 30 listopada 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/935/WSiSW (4).

(2)

Art. 26 ust. 1 lit. a) decyzji 2009/371/WSiSW przyznaje Radzie uprawnienia wykonawcze do określenia wykazu
państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia. Zgodnie z decyzjami 2009/371/WSiSW
i 2009/935/WSiSW wykaz ten jest zawarty w załączniku do decyzji 2009/935/WSiSW.

(3)

Zarząd Europolu dokonuje w razie konieczności przeglądu wykazu i podejmuje decyzję o tym, czy
zaproponować Radzie dokonanie w nim zmian.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 (5) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie
Europolu”) będzie miało zastosowanie od dnia 1 maja 2017 r. Zgodnie z Protokołem nr 22 w sprawie
stanowiska Danii, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Dania nie jest związana przepisami rozporządzenia w sprawie Europolu, ani nie jest objęta jego stosowaniem.
W związku z tym od dnia 1 maja 2017 r. Dania uznawana jest za państwo trzecie w odniesieniu do Europolu.

(5)

Mając na względzie, jaką wagę wszystkie strony przywiązują do zapobiegania i zwalczania poważnej przestęp
czości dotykającej dwóch lub więcej państw członkowskich, terroryzmu oraz form przestępczości naruszających
wspólny interes objęty polityką Unii, ważne jest, aby zapewnić współpracę między Europolem a Danią w sprawie
kluczowych zagadnień, tak aby wzmocnić odporność Unii na zagrożenia bezpieczeństwa.

(6)

Zgodnie z art. 25 ust. 1. lit. c) rozporządzenia w sprawie Europolu, umowa o współpracy umożliwiająca
wymianę danych osobowych zawarta przed dniem 1 maja 2017 r. między Europolem a państwem trzecim
zgodnie z art. 23 decyzji 2009/371/WSiSW może stanowić podstawę przekazywania przez Europol danych
osobowych do państwa trzeciego, w zakresie, w jakim przekazywanie takie jest niezbędne do wykonywania
zadań Europolu

(7)

W dniu 20 grudnia 2016 r. zarząd Europolu postanowił o zaleceniu Radzie, by dodała Danię do wykazu,
i poinformował w ogólnym zarysie o operacyjnej potrzebie zawarcia umowy o współpracy z Danią.

(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.
Opinia z dnia 14 lutego 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
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).
5
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds.
Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW,
2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).
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(8)

W celu uniknięcia luki operacyjnej po dniu 1 maja 2017 r., kiedy Dania nie będzie już uczestniczyć w Europolu
jako państwo członkowskie, niezwykle istotne jest, by Europol bezzwłocznie wszczął procedurę zawarcia Umowy
o współpracy z Danią jako państwem trzecim.

(9)

Dania jest związana decyzją 2009/371/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji,
która wykonuje decyzję 2009/371/WSiSW.

(10)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane decyzją 2009/371/WSiSW, a zatem biorą udział w przyjęciu
i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2009/371/WSiSW.

(11)

Decyzja 2009/935/WSiSW powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W pkt 1 załącznika do decyzji 2009/935/WSiSW dodaje się następujący wpis:
„— Dania”.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2017 r.
W imieniu Rady
E. BARTOLO

Przewodniczący

