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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem 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 55. seji, 8. 7. 2015, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Evropske agende za varnost
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 55. seji, 8. 7. 2015
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Evropske agende za varnost, ki
ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju
med Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Dopolnilno obrazloţitev je podal drţavni sekretar Ministrstva za notranje zadeve
Boštjan Šefic, ki je pojasnil, da Evropska agenda za varnost, ki jo je Evropska
komisija pripravila aprila 2015, predstavlja nadgradnjo Strategije notranje varnosti za
obdobje 2010-2014. Z njo se vzpostavlja strategija za odzivanje EU na groţnje
varnosti za obdobje 2015-2020. EU in njene drţave članice se soočajo z velikimi
izzivi na področju varnosti. Terorizem ter organizirani in kibernetski kriminal vse bolj
ogroţajo druţbo po vsej Evropi, spremenila pa sta se tudi narava in obseg teh
groţenj. V neposredni soseščini Evrope prihaja do politične nestabilnosti, kar ogroţa
varnostne interese EU, prav tako narašča groţnja nasilnega ekstremizma in vpliv
svetovnih konfliktov na radikalizacijo evropskih drţavljanov. Evropska komisija
drţave članice EU poziva, naj v naslednjih petih letih uporabijo obravnavano agendo
za podlago za sodelovanje in skupno ukrepanje na področju varnosti. Obravnavana
agenda je osredotočena na tri osrednja prednostna področja: boj proti terorizmu in
preprečevanju radikalizacije, boj proti organiziranemu kriminalu, boj proti računalniški
kriminaliteti. Določa pet ključnih načel: zagotavljanje celovitega spoštovanja temeljnih
pravic, večja preglednost, odgovornost in demokratični nadzor za spodbuditev
zaupanja drţavljanov, zagotavljanje boljše uporabe in izvajanje obstoječih pravnih
instrumentov EU, bolj skupen, medagencijski in medsektorski pristop, zdruţitev
notranje in zunanje razseţnosti varnosti.
V nadaljevanju je drţavni sekretar Šefic predstavil Predlog stališča RS. Slovenija
pozdravlja obravnavani dokument in osredotočenost delovanja na tri osrednja
prednostna področja, podpira pet ključnih načel ter ocenjuje, da gre za dobro
uravnoteţen dokument za prihodnje petletno obdobje, podpira proces prenove
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Strategije notranje varnosti EU in predlog, da se pripravi podroben implementacijski
načrt za izvajanje prioritetnih nalog.
V razpravi so se člani komisije strinjali, da se je potrebno v boju proti pojavom, kot so
radikalizacija in novačenje ljudi za teroristične organizacije, širjenje sovraštva ter
napad na evropske vrednote in institucije, odzvati usklajeno na ravni EU. Člani
komisije ugotavljajo, da kriminal in teroristične dejavnosti niso omejeni le na območje
EU. Notranja varnost EU in svetovna varnost sta medsebojno povezani in soodvisni.
Varnost EU je zlasti odvisna od sodelovanja z mednarodnimi partnerji in drţavami v
regiji.
Člani komisije podpirajo namen, da Evropska agenda za varnost postane skupni
projekt drţav članic in institucij EU in zagotovi podlago za sodelovanje in skupno
ukrepanje EU. V boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu bo uspešna, pod
pogojem, če si bodo vsi deleţniki prizadevali za tesnejše sodelovanje, tudi z
določenimi akterji civilne druţbe.
Člani komisije podpirajo učinkovitejšo izmenjavo podatkov in boljše sodelovanje pri
preprečevanju terorizma in čezmejnega kriminala med organi pregona v drţavah
članicah in pri tem izpostavljajo: podporo izmenjavi informacij med organi
kazenskega pregona in agencijami EU, boljše operativno policijsko sodelovanje ter
boljše usposabljanje in povečano sofinanciranje za varnost na ravni EU.
Člani komisije ugotavljajo, da je vprašanje varnosti ključen problem s katerim se
soočamo v EU in širše v svetu, zato izpostavljajo vlogo in pomen preventive pri
soočanju z novimi varnostnimi izzivi.
Razprava je opozorila na globalno naravo vprašanja migracij, deljeno odgovornost
drţav izvora, tranzita in sprejema, kot tudi potrebo po naslavljanju izvirnih vzrokov za
migracije. Pri tem člani komisije izpostavljajo pomen vzpostavljanja miru, varnosti in
stabilnosti, gospodarskega povezovanja in trajnostnega razvoja naravnih virov.
Člani komisije ugotavljajo, da imajo določeni varnostni izzivi ţarišča izven EU, zato
poudarjajo, da je sodelovanje s tretjimi drţavami bistveni element pri obravnavi
terorizma in drugih varnostnih groţenj. Ob tem poudarjajo pomen celovitejšega
razvoja zunanjih vidikov varnosti.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Evropske agende za varnost.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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