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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0215 

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. maja 2016 o stališču Sveta v 

prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji 

Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter 

nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 

2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 

2013/0091(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (14957/2/2015 – C8-0130/2016), 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi1 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0173), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve (A8-0164/2016) 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji; 

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

5. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

                                                 
1  Sprejeta besedila z dne 25.2.2014, P7_TA(2014)0121. 



 

 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

 

Skupna izjava Sveta in Evropskega parlamenta o členu 44 

 

Zagotavljanje harmoniziranega varstva podatkov na visoki ravni, ki zajema policijske in 

pravosodne dejavnosti v Uniji, je ključnega pomena za spoštovanje in zaščito temeljnih pravic 

državljanov Unije. Ker je pristojnost Unije in držav članic glede območja svobode, varnosti in 

pravice deljena, morajo nadzorni organi na nacionalni ravni in na ravni Unije nujno tesno in 

učinkovito sodelovati. Evropski parlament in Svet menita, da bi bilo treba po sprejetju 

predloga splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov za obdelavo 

podatkov v policijskem in pravosodnem sektorju, vključno z novim evropskim odborom za 

varstvo podatkov, ki bo ustanovljen v kratkem, in ob upoštevanju napovedanega pregleda 

Uredbe (ES) št. 45/2001 v prihodnje reorganizirati različne mehanizme za sodelovanje med 

Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in nacionalnimi nadzornimi organi na tem 

področju, vključno z odborom za sodelovanje, ustanovljenim s to uredbo, in sicer na tak 

način, da bi zagotovili učinkovitost in usklajenost ter se izognili nepotrebnemu podvajanju, 

brez poseganja v pravico Komisije do pobude. 

 

 


