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ČLANICI IN ČLANI KOMISIJE
ZA MEDNARODNE ODNOSE IN
EVROPSKE ZADEVE

Spoštovani,
obveščam vas, da se dnevni red 63. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne
odnose in evropske zadeve, ki bo v torek, 20. aprila 2021, ob 14. uri, preko aplikacije
Cisco Webex Meetings (na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana),
RAZŠIRI
z naslednjo točko dnevnega reda:
1A. 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 ECRISTCN), 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, EPA 1798-VIII, EU U 1006
- Predlog stališča je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
***
Predstavnike vabljenih, ki boste sodelovali na seji na daljavo, prosim, da najkasneje
do ponedeljka, 19. 4. 2021, do 12. ure posredujete svoj naslov elektronske pošte, na
katerega naj vam pošljemo povezavo za dostop do seje, na lilijana.zurman@ds-rs.si.
Povabilo za vključitev v aplikacijo Cisco Webex boste, ne glede na način pridružitve
seji (na daljavo ali v sobi 209/II), prejeli na vaš naslov elektronske pošte približno 20
minut pred začetkom seje.

Tiste, ki se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti, naprošam, da s seboj
prinesete tablični ali prenosni računalnik s predhodno naloženo aplikacijo Cisco
Webex Meetings in slušalke.
Morebitno odsotnost sporočite Lilijani Žurman na telefon 01 478 9814 ali po
elektronski pošti: lilijana.zurman@ds-rs.si.

Predsednik
Bojan Kekec, l.r.

Vabljeni:
k 1A. točki:
- Ministrstvo za pravosodje

