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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. huhtikuuta 2016 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä 

terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 

syytteeseenpanoa varten (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2011)0032), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 

2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C7-0039/2011), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Bulgarian parlamentin, Tšekin tasavallan senaatin, Saksan 

liittoneuvoston, Italian senaatin, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Itävallan 

kansallisneuvoston, Portugalin parlamentin ja Romanian senaatin kannanotot 

säädösesitykseen, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. toukokuuta 2011 antaman 

lausunnon1, 
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– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 25. maaliskuuta 2011 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2014 antaman tuomion 

yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland ja Seitlinger ja 

muut2, 

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 

vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 95/46/EY3, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 7. joulukuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 188 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot 

(A7-0150/2013), 

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 18. syyskuuta 2014 tekemän päätöksen 

parlamentin seitsemännellä vaalikaudella kesken jääneistä asioista, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan toisen 

mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot 

(A8-0248/2015), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 EUVL C 181, 22.6.2011, s. 24. 
2 Tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2014 antama tuomio, Digital Rights Ireland sekä Seitlinger ja 

muut, yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238. 
3 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. huhtikuuta 

2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi 

matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 

ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia 

varten 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2016/681.) 


