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Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u 
području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2018. o Prijedlogu 
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog 
informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u 
kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe 
(EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU 
(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2016)0883),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 82. stavak 1. drugi podstavak točku (d), 
članak 85. stavak 1., članak 87. stavak 2. točku (a) i članak 88. stavak 2. točku (a) 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela 
Prijedlog Parlamentu (C8-0530/2016),

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

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
19. lipnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
(A8-0349/2017),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi 
Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2016)0409

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2018. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i 
upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i 
pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke 
Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006 Europskog 
parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/1862.)


