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Pravo na odvjetnika u kaznenim postupcima i pravo na komunikaciju u 

slučaju uhićenja ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 10. rujna 2013. o prijedlogu Direktive 

Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i 

pravu na komunikaciju nakon uhićenja (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 

2011/0154(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2011)0326), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 82. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu 

(C7-0157/2011), 

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

– uzimajući u obzir doprinose bugarske Nacionalne skupštine, talijanskog Zastupničkog 

doma i portugalske Skupštine o nacrtu zakonodavnog akta, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 7. prosinca 

2011.1, 

– nakon savjetovanja s Odborom regija, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 4. lipnja 2013. obvezao prihvatiti 

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

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 55. svojeg Poslovnika, 

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

mišljenje Odbora za pravna pitanja (A7-0228/2013), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. traži od Komisije 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. 
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P7_TC1-COD(2011)0154 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 10. rujna 2013.radi donošenja 

Direktive (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na pristup odvjetniku 

u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na 

obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim 

osobama i konzularnim tijelima tijekom trajanja oduzimanja slobode 

 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi 2013/48/EU) 

 


