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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 in 81/18 - odl. US), je
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 63. seji 20. 4. 2021 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za
določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in
oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega
informacijskega sistema kazenskih evidenc ter Uredbe (EU) 2019/818 o vzpostavitvi
okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in
pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU)
2018/1862 ter (EU) 2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na
zunanjih mejah
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: Komisija) je
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega
sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in
oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega
informacijskega sistema kazenskih evidenc ter Uredbe (EU) 2019/818 o vzpostavitvi okvira
za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega
sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU)
2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah (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 obrazložitev je podal predstavnik Ministrstva za pravosodje,ki je predstavil vsebino
predloganih spremeb navedene uredbe in Predlog stališča. Predlog upošteva že obstoječo
infrastrukturo in aktivno izmenjavo podatkov med državami članicami, dodatno pa
vzpostavlja jasne kriterije dostopa do informacij, za vzdrževanje katerih že ali pa še bo
skrbela agencija eu-LISA. Sistem za iskanje bo omogočil hitro odzivnost ter dostop do
potrebnih podatkov, ne glede na lokacijo in čas poizvedbe.
Republika Slovenija podpira predlagane spremembe in se aktivno zavzema za čim bolj
avtomatiziran postopek preverjanja in posredovanja podatkov, ter za čim bolj avtomatiziran
proces na vseh nivojih odločanja, saj bo to olajšalo delovanje upravljalcev ECRIS in ECRISTCN, ki so v državah članicah različni, in prispevalo k varnosti v celotnem območju 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 (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za
določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez
državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega
sistema kazenskih evidenc ter Uredbe (EU) 2019/818 o vzpostavitvi okvira za
interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega
sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU)
2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah.
***
Za poročevalca je bil določen član Komisije Bogomir Vnučec.
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