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Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka ***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. travnja 2016. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti 

pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i oslobodnom kretanju takvih podataka 

te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) 

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05419/1/2016 – C8-0140/2016), 

– uzimajući u obzir obrazložena mišljenja belgijskog Zastupničkog doma, njemačkog 

Saveznog vijeća – Bundesrata, francuskog Senata, talijanskog Zastupničkog doma i 

Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela 

supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta 

nije u skladu s načelom supsidijarnosti, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 

2012.1, 

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 10. listopada 2012.2, 

– uzimajući u obzir mišljenja europskog nadzornika za zaštitu podataka od 

7. ožujka 2012.3 i 19. studenoga 2015.4, 

– uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2016)0214) 

– uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju5 o prijedlogu Komisije upućenom 

Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0011), 
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– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i 

unutarnje poslove (A8-0139/2016), 

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju; 

2. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća; 

3. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 

297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

4. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci 

propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u 

Službenom listu Europske unije; 

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

nacionalnim parlamentima. 

 

 


