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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 67. seji, 23. 3. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z
okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na
zunanjih mejah
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 67. seji, 23. 3. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim
preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah, 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, 43/10 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal drţavni sekretar Ministrstva za notranje zadeve,
Boštjan Šefic. Predstavil je ozadje, poglavitne namene, cilje in rešitve ter predlog
stališča RS. Pojasnil je, da gre za predlog spremembe Schengenskega zakonika, s
katerim se uvaja sistematično preverjanje na zunanjih mejah EU. Ker se s tem uvaja
kontrola vseh potnikov, vključno z drţavljani EU, je Slovenija do takšne rešitve
zadrţana saj meni, da ukrep ni sorazmeren z ţelenim učinkom. Slovenija meni, da
gre za neţivljenjski ukrep, ki bo v praksi povzročal veliko teţav. Zato bo Slovenija v
zakonodajnem postopku zagovarjala nujnost sprejetja take določbe, ki bo uresničljiva
v praksi z najmanjšim vplivom na pretočnost potnikov preko zunanjih meja Evropske
unije. Slovenija bo predlagala spremembe in dopolnitve posameznih določb, ki bodo
šle v smeri da se namesto sistematičnosti preverjanja vseh potnikov določijo izjeme
ob ustrezni uporabi indikatorjev tveganja, ki ţe obstajajo na evropski in nacionalni
ravni. V primeru če bi bilo sistematično preverjanje podprto s strani večine drţav
članic, pa se bo zavzela za pripravo podrobne periodične ocene učinka o izvajanju
takih sistematičnih kontrol in da se ugotovi nujnost njihovega izvajanja.
Člani komisije izpostavljajo, da je učinkovit nadzor pri prehajanju zunanje meje EU pri
vstopu in izstopu nujen. Dejstvo je, da zaostrenih varnostno-političnih razmer
Evropske unije ne bo rešilo sprejemanje administrativno-tehničnih ukrepov. Člani
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komisije dvomijo, da bi lahko predlagani instrument bistveno zmanjšal tveganja za
notranjo varnost oziroma da je ustrezen odgovor na povečanje teroristične groţnje
Evropski uniji. Osnovni problem je, da razmere v okolju prehitevajo sprejemanje
ukrepov na evropski ravni. Se pa strinjajo s stališčem, da bo predlagani ukrep
kontrole vseh potnikov, vključno z drţavljani EU, lahko povzročal v praksi veliko
teţav. Zato je utemeljeno, da Slovenija uveljavlja pridrţek glede sistematične
kontrole vseh potnikov, ki prestopajo zunanje meje. Delijo tudi skrb glede
predvidevanj, da bi izvajanje predloţene uredbe lahko povzročilo veliko škodo
gospodarstvu in turizmu.
Člani komisije ugotavljajo, da bi sprejetje predloga uredbe z rešitvijo, da se bo
izvajalo sistematično preverjanje povzročilo, da bodo potrebna vlaganja v dodatno
infrastrukturo in kadre, kar bo posledično vplivalo na drţavni proračun. Zato se
pričakuje, da bo Vlada RS v luči slovenskih interesov preverila moţnosti glede
dodatne uporabe finančnih virov EU.
***
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 spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim
preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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