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EPA 1923-VII

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 83. seji 3. 5. 2017 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega
informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega in pravosodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, sklepa Sveta 2007/533/PNZ in sklepa
Komisije 2010/261/EU
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega
informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1986/2006, sklepa Sveta 2007/533/PNZ in sklepa Komisije 2010/261/EU (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 podala Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za
upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, ki je predstavila vsebino
predlagane uredbe in predlog stališča. Schengenski informacijski sistem (v
nadaljevanju: SIS) je eno izmed najuspešnejših orodij za učinkovito sodelovanje na
področju migracij, policijskega, carinskega in pravosodnega sodelovanja. Trenutno
SIS vsebuje podatke o iskanih osebah, osebah, ki nimajo pravice vstopa in bivanja v
EU, pogrešanih osebah (zlasti otrocih) in predmetih, ki so bili ukradeni ali izgubljeni.
Po celoviti evalvaciji SIS je Evropska komisija napovedala nadaljnjo krepitev
učinkovitosti sistema, ki naj bi bila dosežena tudi s sprejemom obravnavane uredbe.
Pojasnila je, da imajo trenutno dostop do SIS le polnopravne schengenske države,
ne pa vse države članice Evropske unije, zaradi česar se lahko pojavljajo težave
predvsem za države članice, ki mejijo na državo članico, ki pa ni v schengenskem
sistemu. Slovenija nasprotuje enotnemu sistemu statističnega zbiranja podatkov, saj
namen tega zbiranja ni jasno definiran.

Člani komisije podpirajo sprejem nove uredbe o uporabi SIS na področju sodelovanja
v kazenskih zadevah, saj bo pripomogla k večji preglednosti in omogočila
učinkovitejše delovanje organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih
dejanj. Člani komisije obenem opozarjajo, da bi morala uporaba SIS zaradi
centraliziranega registra prispevati k večji pretočnosti meja ob zagotavljanju ustreznih
varnostnih standardov. V tej luči predvsem opozarjajo na praktične težave, ki se
pojavljajo na mejnih prehodih med državami članicami, ki so v schengenskem
območju in državami članicami, ki niso del schengenskega režima. Člani komisije
opozarjajo, da je državam članicam, ki se soočajo z večjimi migracijskimi tokovi
potrebno zagotoviti ne le nadgradnjo informacijskega sistema in razširitev njegove
uporabe temveč tudi pomoč v obliki dodatnega osebja, ki bi ta sistem ustrezno
uporabljalo. V tem oziru člani komisije opozarjajo tudi na vprašanje ali lahko tudi
Slovenija, kot ena izmed uporabnic SIS zagotovi zadostno število usposobljenih
oseb, ki bi omenjeni sistem učinkovito uporabljala v primeru povečanega
migracijskega pritiska.
***
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, delovanju in uporabi schengenskega
informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1986/2006, sklepa Sveta 2007/533/PNZ in sklepa Komisije 2010/261/EU.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Dr. Janvit Golob.
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