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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 (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES,
Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in
Uredbe (EU) 2017/2226
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost
informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta
2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU)
2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226 (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 vizumski informacijski sistem (VIS), Sistem vstopa in
izstopa in Evropski sistem za obveščanje o potovanjih in odobritev (ETIAS). 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 izpostavljajo vprašanje varovanja
človekovih pravic posameznika predvsem v luči varstva osebnih podatkov, pri čemer
poudarjajo, da mora imeti vsak vpis v omenjene baze podatke pravno podlago.
Ravno ta pravna podlaga pa mora zagotavljati tudi ustrezen nadzor nad uporabo
omenjenih podatkov s strani pristojnih organov. V luči spoštovanja načela
sorazmernosti pri uporabi omenjenih podatkov so izpostavili tudi vprašanje
sledljivosti podatkov o preverjenosti oseb za katere je bilo ugotovljeno, da ne
predstavljajo varnostne grožnje s strani pristojnih organov. Podatki o preverjenosti
posameznika v okviru omenjenih interoperabilnih sistemov namreč veljajo za osebne
podatke, ki razkrivajo podatke o njegovem gibanju preko zunanjih meja Evropske
unije zato je potrebno čas za katerega se omenjeni podatki shranjujejo omejiti.
Opozorili so, da je posebno skrb potrebno nameniti tudi določitvi oseb, ki lahko
dostopajo do omenjenih podatkov, saj bi lahko vsak nepooblaščen dostop
predstavljal resno tveganje za spoštovanje človekovih pravic posameznikov.
***
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 (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št.
767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU)
2017/2226.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Bojan Kekec.
Predsednik
Bojan Kekec, l.r.
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