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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 5. redni seji 20. 3. 2018 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih
sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije)
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost
informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije)
(v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru na podlagi prvega
odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike
Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15)
posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal gospod Boštjan Šefic, državni sekretar na Ministrstvu
za notranje zadeve. Pojasnil je, da predlog uredbe poskuša vzpostaviti enotni sistem
glede interoperabilnosti med različnimi informacijskimi sistemi, ki jih uporabljamo ali
vzpostavljamo. pri vprašanju zagotavljanja varnosti v Evropski uniji se je v preteklosti
večkrat izpostavilo ravno vprašanje pretoka informacij med organi, ki zagotavljajo
varnost. V letu 2017 je bilo vloženo veliko naporov za zagotovitev večje pretočnosti in
uporabnosti informacijskih sistemov, ki že obstajajo. Ta predlog uredbe se dotika
področja mej in viz kamor sodijo schengenski informacijski sistem (SIS), Eurodac in
in Evropski sistem za informacije o kazenskih evidencah za državljane tretjih držav
(ECRIS-TCN). Cilj predloga uredbe je vzpostavitev pogojev za povezanost obstoječih
informacijskih sistemov, prek hitrega, učinkovitega in nadzorovanega dostopa do
podatkov. Pri zagotavljanju interoperabilnosti so 4 ključne komponente in sicer
vzpostavitev evropskega portala za iskanje, enotne skupne storitve za ugotavljanje
ujemanja biometričnih podatkov, skupnega odložišča identifikacijskih podatkov in
orodja za zaznavo večkratnih identitet. Predstavnik ministrstva je povedal, da
ocenjujejo, da bodo te rešitve prispevale k boljši izmenjavi informacij ter končnim
uporabnikom omogočile enostavno dostopnost do vseh ključnih informacij. Posebno
pozornost je potrebno nameniti varovanju človekovih pravic, kar pomeni predvsem

zagotavljanje varovanja omenjenih sistemov in zagotavljanje načela sorazmernosti
pri uporabi.
Člani komisije pozdravljajo aktivnosti na področju zagotavljanja večje
interoperabilnosti baz podatkov, saj menijo, da njihova povezanost lahko zmanjša
številna varnostna tveganja. Člani komisije obenem opozarjajo na tveganja, ki jih
prinaša zgolj pasivni dostop do schengenskega sistema s strani držav članic, ki niso
v schengenskem sistemu, ravno zaradi njihove omejitve vnosa podatkov v omenjeni
sistem. Glede na številne ideje o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah
Evropske unije so člani komisije podvomili o uporabljivosti omenjenih baz podatkov v
prihodnje in poudarili številne negativne posledice, ki bi jih taka odločitev lahko
prinesla. Z vidika varstva osebnih podatkov posameznikov so člani komisije opozorili
na nujnost usklajenosti predloga uredbe s sodno prakso Sodišča EU in Evropskim
varuhom osebnih podatkov. Glede na to, da finančne ocene vzpostavitve
interoperabilnosti podatkov še niso na voljo in glede na zgodnjo fazo sprejemanja
predloga uredbe so člani komisije opozorili tudi na možnosti Slovenije in slovenskih
podjetij za sodelovanje pri vzpostavitvi omenjenih sistemov tako na nacionalni kot
mednarodni ravni. Člani komisije so opozorili na pomen vključenosti financiranja
omenjenega projekta v naslednjo finančno perspektivo Evropske unije, saj bi v
primeru pomanjkanja sredstev lahko nesorazmerno veliko breme nosile ravno države
članice.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov
EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije).
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
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