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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. február 24.)

az Europol igazgatójának a harmadik államokkal és nem európai uniós szervekkel kötendő
megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló, 2000. március

27-i határozat módosításáról

(2005/169/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló
egyezmény (Europol-egyezmény) (1) 42. cikkének (2) bekezdé-
sére, 10. cikkének (4) bekezdésére és 18. cikkére,

tekintettel az Europol által harmadik államokkal és nem európai
uniós szervekkel fenntartott külső kapcsolatokra vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló, 1998. november 3-i tanácsi
jogi aktusra (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a harmadik felektől származó információk Europol
által történő átvételére vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 1998. november 3-i tanácsi jogi aktusra (3) és különösen
annak 2. cikkére,

tekintettel a személyes adatok Europol által harmadik álla-
moknak és harmadik szerveknek történő továbbítására vonat-
kozó szabályok elfogadásáról szóló, 1999. március 12-i tanácsi
jogi aktusra (4) és különösen annak 2. és 3. cikkére,

mivel:

(1) A műveleti követelmények és a szervezett bűnözés
különböző formái ellen az Europolon keresztül folytatott
küzdelem eredményessége érdekében szükséges, hogy
Izraelt felvegyék azon harmadik államok jegyzékébe,
amelyek vonatkozásában az Europol igazgatója tárgya-
lások megkezdésére szóló felhatalmazással rendelkezik.

(2) A 2000. március 27-i tanácsi határozatot (5) ezért módo-
sítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2000. március 27-i tanácsi határozat a következőképpen
módosul:

A 2. cikk (1) bekezdésében a „Harmadik államok” alatti betű-
rendes lista az alábbi állammal egészül ki:

„— Izrael”.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 24-én.
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