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Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/… om godkendelse
af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om
operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og
Europol

I Den Europæiske Unions Domstols dom af 16. april 2015 i sag C-540/13 fastslog Domstolen, at
Rådet skulle have hørt Europa-Parlamentet før vedtagelsen af Rådets afgørelse 2013/392/EU om
fastsættelse af den dato, fra hvilken VIS-afgørelsen har virkning, som fastsat i artikel 39, stk. 1, i
den tidligere traktat om Den Europæiske Union 1. Denne forpligtelse til at høre Europa-Parlamentet
gælder, selv hvis den relevante bestemmelse i basisretsakten - som artikel 23, stk. 2, i Rådets
afgørelse 2009/371/RIA - ikke udtrykkeligt fastsætter det 2.
I overensstemmelse med denne dom bør indgåelsen af Europols samarbejdsaftaler med tredjelande
godkendes ved en rådsgennemførelsesafgørelse, om hvilken Europa-Parlamentet skal høres på
grundlag af artikel 39, stk. 1, i den tidligere traktat om Den Europæiske Union.
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Yderligere oplysninger om denne sag findes i 8541/15 og 9599/15.
Jf. præmis 37-40 og 53-57 i sag C-540/13.
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I lyset af ovenstående og af gennemførelsesafgørelse (2017/290) truffet af Rådet den 17. februar
2017 om at tilføje Danmark til listen over de tredjelande, hvormed Europol skal indgå aftaler og af
udkastet til aftale, som Europol har forelagt Rådet (7078/17), findes udkastet til Rådets
gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/... om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol)
indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og
Europol i bilaget.
Delegationerne opfordres til at give deres tilslutning til dette udkast til Rådets afgørelse forud for
høringen af Europa-Parlamentet.
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BILAG
UDKAST TIL
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/…
af …
om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af
aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den
Europæiske Politienhed (Europol) 3, særlig artikel 23, stk. 2,
under henvisning til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af
gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder
udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer 4, særlig artikel 5 og 6,
under henvisning til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen
over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler 5,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 6, og
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EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.
EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.
Udtalelse af ... april 2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af afgørelse 2009/371/RIA og afgørelse 2009/934/RIA skal Europol indgå aftaler
med tredjelande, der er opført på listen i bilaget til afgørelse 2009/935/RIA. Sådanne
aftaler har til formål at støtte og styrke de kompetente nationale myndigheders indsats og
deres gensidige samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet,
terrorisme og andre former for grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater,
og kan vedrøre udveksling af operationelle, strategiske eller tekniske oplysninger, herunder
personoplysninger og klassificerede informationer. Strategiske aftaler vedrører udveksling
af oplysninger med undtagelse af personoplysninger, mens operationelle aftaler vedrører
udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger. Europol må kun indgå strategiske
aftaler efter godkendelse af Rådet efter forudgående høring af Europols Styrelsesråd
("Styrelsesrådet"). Operationelle aftaler forudsætter endvidere, at Rådet via Styrelsesrådet
har indhentet en udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans for Europol ("Den Fælles
Kontrolinstans"), for så vidt som aftalen omhandler udveksling af personoplysninger.
Ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/290 7 blev Danmark opført på listen i

(2)

bilaget til afgørelse 2009/935/RIA. Grunden til, at Danmark blev opført på listen, var, at
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 8, som ikke er bindende for
Danmark, finder anvendelse fra 1. maj 2017, og at Danmark således vil blive betragtet som
et tredjeland i forhold til Europol fra denne dato.

7

8

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/290 af 17. februar 2017 om ændring af afgørelse
2009/935/RIA for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed
Europol skal indgå aftaler (EUT L 42 af 18.2.2017, s. 17).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den
Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning
og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA,
2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

7079/17
BILAG

ag/AAN/sl
DGD 1C

4

DA

(3)

I betragtning af den betydning, som alle parter tillægger forebyggelse og bekæmpelse af
grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og de former for
kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik, blev det anset
for vigtigt at sikre samarbejde mellem Europol og Danmark om centrale spørgsmål for at
øge Unionens modstandsdygtighed over for sikkerhedstrusler. Europol har derfor i
overensstemmelse med afgørelse 2009/934/RIA indledt proceduren for indgåelse af en
aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Danmark og Europol ("den
operationelle og strategiske aftale").

(4)

Vilkårene for samarbejdet, som er reguleret af den strategiske aftale, omfatter udveksling
af oplysninger, som i overensstemmelse med Europols opgaver, jf. afgørelse
2009/371/RIA, kan omfatte udveksling af specialviden, generelle situationsrapporter,
resultater af strategiske analyser, oplysninger om strafferetlige efterforskninger og
oplysninger om kriminalpræventive metoder, deltagelse i uddannelsesaktiviteter, samt
ydelse af rådgivning og støtte i individuelle strafferetlige efterforskninger. I betragtning af
Danmarks særlige situation som både EU- og Schengenmedlemsstat blev der desuden
tilføjet en række specifikke bestemmelser til den operationelle og strategiske aftale,
vedrørende f.eks. særligt udpeget dansktalende personale under Europols myndighed til
behandling af danske anmodninger døgnet rundt, forskellige yderligere muligheder for
udveksling af oplysninger, mulighed for at indbyde Danmark til at deltage som observatør i
Europols Styrelsesråd, Domstolens kompetence, fremskyndet anvendelse af direktiv
2016/680 9 i Danmark og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses rolle, et
passende bidrag fra Danmark til Europols budget og krav om Danmarks fortsatte
medlemskab af Schengenområdet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik
på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde
strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).
9
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(5)

Efter en vurdering i overensstemmelse med afgørelse 2009/934/RIA af, om Danmark
sikrer et passende databeskyttelsesniveau, indeholder den operationelle og strategiske
aftale endvidere bestemmelser vedrørende udveksling af personoplysninger. Den
operationelle og strategiske aftale fik en positiv udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans for
så vidt angår disse bestemmelser.

(6)

Styrelsesrådet godkendte den operationelle og strategiske aftale og fremsendte den til
Rådet den 15. marts 2017.

(7)

Betingelserne for at udløse udøvelsen af Rådets gennemførelsesbeføjelser i medfør af
afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA og 2009/935/RIA er opfyldt, og der bør derfor
vedtages en gennemførelsesafgørelse for at godkende indgåelsen af den operationelle og
strategiske aftale.

(8)

Afgørelse 2009/371/RIA er bindende for Danmark, som derfor deltager i vedtagelsen og
anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2009/371/RIA.

(9)

Afgørelse 2009/371/RIA er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland, som derfor
deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse
2009/371/RIA.

(10)

Den Fælles Kontrolinstans afgav udtalelse den 10. marts 2017.

(11)

Styrelsesrådet afgav udtalelse den ... marts 2017 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
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Artikel 1
Europol bemyndiges til at indgå aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem
Kongeriget Danmark og Europol.
Artikel 2
Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.
Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til Europol.

Udfærdiget i …, den

På Rådets vegne
Formand
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