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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 Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS), ki
ga je Vlada RS posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Člani komisije so bili seznanjeni, da sporazum ureja vsa najpomembnejša vprašanja,
ki omogočajo sodelovanje policij obeh držav v skupnem boju proti kriminalu. Gre za
prvi dvostranski sporazum o policijskem sodelovanju na operativni ravni, ki sta ga
državi podpisali.
Komisija meni, da je ratifikacija dvostranskega sporazuma potrebna za boj proti
najhujšim oblikam mednarodnega kriminala, pri čemer poudarja pomembnost boja
proti vsem oblikam organiziranega in mednarodnega kriminala. Člani komisije
podpirajo mehanizem policijskega sodelovanja med državama s ciljem, da se zviša
raven varnosti za državljane. Ta cilj bo dosežen z okrepljenim neposrednim
sodelovanjem med policijskimi organi.
V razpravi so člani komisije izpostavili naslednja vprašanja:
 povezanost sodelovanja med organi odkrivanja in pregona ter način usklajevanja
policijskega sodelovanja s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah s
ciljem, da bi prispevali k učinkovitejšemu boju proti hudim oblikam mednarodnega
kriminala;

 obseg izmenjave in zbiranja osebnih podatkov ob spoštovanju temeljnih pravic z
zagotovilom, da sporazum vsebuje okrepljene zaščitne ukrepe za varstvo osebnih
podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega sodelovanja;
 sporazum ne ureja dostopa do profilov DNK, kar napotuje na morebitni sprejem
posebnega pravnega akta.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Miloš Pohole.
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