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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 10. seji, 5. 6. 2013, sprejela
naslednje

Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju
kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov
2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 10. seji 5. 6. 2013
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju
kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov
2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ, 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.
Člani komisije so bili seznanjeni, da predlog uredbe krepi povezavo med
usposabljanjem in podporo operativnemu sodelovanju; Europol se bo zdruţil z
Evropsko policijsko akademijo (Cepol) in tako postal pristojen za skupne programe
usposabljanja in izmenjave za policiste in druge usluţbence organov pregona.
Komisija za okrepitev vloge Europola kot evropske agencije za kazenski pregon
predlaga naslednje: da bo Europol postal središčna točka EU za izmenjavo informacij
in analizo hudih kaznivih dejanj, uredba krepi in pojasnjuje obveznost drţav članic,
da mu posredujejo podatke, za učinkovitejše vzpostavljanje povezav med podatki, ki
so Europolu ţe na voljo, in njihovo analizo, se bo njegova struktura za obdelavo
podatkov preoblikovala, evropski nadzornik za varstvo podatkov pa bo odgovoren za
zunanji nadzor Europola na področju varstva podatkov, pravice posameznikov,
katerih podatke urad obdeluje, pa se bodo okrepile z zdruţevanjem Europola in
Cepola v eno agencijo, s čimer bodo doseţene sinergije, prav tako pa se bo
povečala učinkovitost.
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V nadaljevanju so bili člani komisije seznanjeni, da je bilo, po temeljiti preučitvi
predloga uredbe in medresorskem usklajevanju, sprejeto stališče, da Slovenija
besedilo predlagane uredbe v trenutni obliki ne more podpreti. V stališču RS je zato
podan vsebinski pridrţek na besedilo predloga uredbe. Argumenti, predstavljeni v
obrazloţitvenem memorandumu in spremljajočih ocenah učinka, namreč niso jasno
pokazani izboljšanja delovanja in racionalizacije dela omenjenih agencij. Poleg tega
ima Slovenija pridrţke glede skladnosti razširjenega mandata Europola, ureditve
varstva osebnih podatkov in določb, ki drţavam članicam nalagajo obvezno
posredovanje podatkov Europolu.
Posebno pozornost so tako člani komisije v razpravi namenili povečani odgovornosti
Europola v razmerju do Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Zaradi
povečanja parlamentarnega nadzora se bo strateški večletni delovni program
Europola pripravil ob posvetovanju z Evropskim parlamentom in nacionalnimi
parlamenti. Tako Evropski parlament kot tudi nacionalni parlamenti bodo obveščeni
prek letnih poročil o dejavnostih in računovodskih izkazov, pa tudi ocen ogroţenosti,
strateških analiz in splošnih poročil o stanju.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na
področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov
2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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