Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 2. seji 16. 1. 2013 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju
hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri
preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD), ki ga je Vlada
RS posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Člani komisije se strinjajo, da je sprejetje obravnavanega sporazuma v korist RS, saj
se bo z njim okrepila sposobnost za boj proti hudim kaznivim dejanjem. Poglobljeno
sodelovanje na bilateralni ravni bo tudi v korist obeh strani. Člani komisije se
zavedajo razlik, s katerimi soočata pogodbenici, pri razlikovanju med pravili glede
spoštovanja temeljnih pravic vključno z varstvom osebnih podatkov. Ob tem
poudarjajo, da bo potrebno pri izvajanju sporazuma vzajemno zaupanje in okrepitev
usklajevanja posameznih aktivnosti.
V okviru razprave so člani komisije podčrtali pomen jasnosti v razmerju med
pogodbenicama, saj negativne izkušnje iz prakse porajajo dvom ali sporazum
zagotavlja enakopravno obravnavo pogodbenic, predvsem iz vidika moči posamezne
države v mednarodnih odnosih. Prav tako se članom komisije zdi pomembno
zagotavljanje zakonitosti pri definiranju hudih kaznivih dejanj.
V odgovoru sta predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za
pravosodje in javno upravo zagotovila, da v sporazumu ne gre za prevlado ene
pogodbenice nad drugo, temveč sta državi partnerici v sodelovanju pri
učinkovitejšem preprečevanju hudih kaznivih dejanj. Pri tem je potrebno imeti v vidu

tudi varovalko, bistveno za slovensko stran, to je okrepljena zaščita varstva osebnih
podatkov.
Načelo zakonitosti pa je spoštovano v Prilogi, ki določa seznam kaznivih dejanj, ki se
na podlagi slovenskega Kazenskega zakonika kaznujejo z odvzemom prostosti za
eno ali več kot eno leto.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Miloš Pohole.
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