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Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0032), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d) a článok 87 

ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia 

predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0039/2011), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na príspevky, ktoré k návrhu legislatívneho aktu predložil bulharské 

Národné zhromaždenie, český Senát, nemecká Spolková rada, taliansky Senát, 

holandská Prvá komora, rakúska Národná rada, portugalské Republikové zhromaždenie 

a rumunský Senát, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 

5. mája 20111, 

– so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 

z 25. marca 20112, 

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 

Digital Rights Ireland a C-594/12 Seitlinger a i.3, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 107. 
2  Ú. v. EÚ C 181, 22.6.2011, s. 24. 
3  Rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd a Seitlinger a i., 

spojené veci C-293/12 a C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238. 



 

 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto 

údajov1, 

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. decembra 2015, schváliť 

pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, 

– so zreteľom na články 59 a 188 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 

stanovisko Výboru pre zahraničné veci a Výbor pre dopravu a cestovný ruch (A7-

0150/2013), 

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. 

septembra 2014 o neukončených záležitostiach zo siedmeho volebného obdobia, 

– so zreteľom na druhú správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 

veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

(A8-0248/2015), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 



 

 

P8_TC1-COD(2011)0023 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. apríla 2016 na účely prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o využívaní údajov zo záznamov 

o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 

teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 

Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 

2016/681.) 

 


