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P8_TA(2016)0127 

Uporaba podataka iz evidencije podataka o putnicima (EU PNR) ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. travnja 2016. o prijedlogu direktive 

Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u 

svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških 

kaznenih djela (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2011)0032), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 82. stavak 1. drugi podstavak točku (d) i 

članak 87. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je 

Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0039/2011), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir doprinose bugarske Nacionalne skupštine, češkog Senata, njemačkog 

Saveznog vijeća, talijanskog Senata, nizozemskog Senata, austrijskog Saveznog vijeća, 

portugalske Skupštine i rumunjskog Senata o nacrtu zakonodavnog akta, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 5. svibnja 

2011.1, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 25. ožujka 2011.2, 

– uzimajući u obzir presudu Suda od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 Digital 

Rights Ireland i C-594/12 Seitlinger i ostali3 , 

– uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o 

zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih 

podataka4, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 7. prosinca 2015. obvezao prihvatiti 

stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o 

                                                 
1  SL C 218, 23.7.2011., str. 107. 
2  SL C 181, 22.6.2011., str. 24. 
3  Presuda Suda od 8. travnja 2014., Digital Rights Ireland i Seitliner i ostali, spojeni predmeti 

C-293/12 i C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238. 
4  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. 



 

 

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članke 59. i 188. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i 

mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za promet i turizam (A7-0150/2013), 

– uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 18. rujna 2014. o nedovršenim 

poslovima iz sedmog parlamentarnog saziva, 

– uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za promet i turizam (A8-0248/2015), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj 

prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim 

parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2011)0023 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. travnja 2016. radi donošenja 

Direktive (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije 

podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona 

kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela 

(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2016/681.) 


