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NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal
aan: COREPER/de Raad
nr. vorig doc.: 10810/01 EUROPOL 63 + ADD 1 + COR 1
Betreft: Ontwerp-overeenkomst tussen Europol en Slovenië

1. Overeenkomstig artikel 42, lid 2, artikel 10, lid 4, en artikel 18 van de overeenkomst tot

oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) 1 kan Europol

betrekkingen met derde staten en instanties aangaan.

2. Het besluit van de Raad van 3 november 1998 houdende vaststelling van de regeling

betreffende de externe betrekkingen van Europol met derde staten en niet aan de Europese

Unie gerelateerde instanties 2, het besluit van de Raad van 3 november 1998 houdende

vaststelling van de regels betreffende de ontvangst door Europol van informatie van derde

partijen 3 en het besluit van de Raad van 12 maart 1999 houdende vaststelling van de regels

betreffende de verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde staten en

instanties 4, bevatten gedetailleerde bepalingen voor de sluiting van overeenkomsten tussen

Europol en derde staten en instanties.

                                                
1 PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.
2 PB C 26 van 30.1.1999, blz. 19.
3 PB C 26 van 30.1.1999, blz. 17.
4 PB C 88 van 30.3.1999, blz. 1.
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3. Volgens het besluit van de Raad van 27 maart 2000 is de directeur van Europol gemachtigd

om onderhandelingen aan te knopen over overeenkomsten met derde staten of niet aan de

Europese Unie gerelateerde instanties 1.

4. Op basis van de bovengenoemde wettelijke bepalingen heeft de directeur van Europol de

onderhandelingen met Slovenië afgerond. De ontwerp-overeenkomst staat in document

10810/01 EUROPOL 63 + COR 1.

5. De raad van bestuur en het gemeenschappelijk controleorgaan van Europol hebben een advies

uitgebracht over de ontwerp-verordening tussen Europol en Polen (zie document 10810/01

EUROPOL 63 ADD 1).

6. Het comité van artikel 36 is op 18 mei 2001 overeengekomen dat de directeur van Europol

gemachtigd moet worden om de ontwerp-overeenkomst tussen Europol en Slovenië in de

versie van document 10810/01 EUROPOL 63 + COR 1 te sluiten.

7. Op basis daarvan wordt het Coreper opgedragen de Raad te verzoeken de directeur van

Europol te machtigen tot de sluiting van de ontwerp-overeenkomst tussen Europol en

Slovenië in de versie van document 10810/01 EUROPOL 63 + COR 1.

___________

                                                
1 PB C 106 van 13.4.2000, blz. 1.


