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PR_COD_1amCom 

 

 

Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 

 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom.  

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih 

izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in 

njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2018)0212), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 21(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0153/2018), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 

11. julija 20181,  

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja češkega senata, španskega parlamenta in 

portugalskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z 

načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve ter mnenja v obliki predlogov sprememb Odbora za pravice žensk in enakost 

spolov (A8-0436/2018), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 
  

                                                 
1 UL C 367, 10.10.2018, str. 84. 
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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic 

državljanov Unije in dokumentov za 

prebivanje, izdanih državljanom Unije in 

njihovim družinskim članom, ki 

uresničujejo svojo pravico do prostega 

gibanja 

o osebnih izkaznicah državljanov Unije in 

dokumentih za prebivanje, izdanih 

državljanom Unije in njihovim družinskim 

članom, ki uresničujejo svojo pravico do 

prostega gibanja 

  

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Varnostne ravni nacionalnih 

osebnih izkaznic, ki jih izdajajo države 

članice, in dovoljenj za prebivanje za 

državljane EU, ki prebivajo v drugi državi 

članici, ter njihove družinske člane se 

močno razlikujejo, kar povečuje tveganje 

ponarejanja in zlorabe dokumentov ter 

povzroča praktične težave za državljane, 

kadar želijo uveljavljati svojo pravico do 

prostega gibanja. Statistični podatki 

evropske mreže za analizo tveganja lažnih 

dokumentov kažejo, da se je število lažnih 

evropskih osebnih izkaznic sčasoma 

povečalo. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Komisija je v sporočilu „Krepitev 

varnosti v svetu mobilnosti: boljša 

izmenjava informacij na področju boja 

proti terorizmu in trdnejše zunanje meje“ 

poudarila ključen pomen varnih potnih 

listin in osebnih dokumentov za nesporno 

ugotovitev istovetnosti osebe ter 

napovedala, da bo predstavila akcijski 

načrt, v katerem bo obravnavala 

ponarejanje potnih listin. Izboljšan 

pristop se opira na zanesljive sisteme za 

preprečevanje zlorab in groženj, ki jih za 

notranjo varnost predstavlja pomanjkljiva 

varnost dokumentov. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4c) Pri treh četrtinah ponarejenih 

dokumentov, odkritih na zunanjih mejah 

in v Uniji, gre za ponaredke 

identifikacijskih dokumentov, ki jih 

izdajajo države članice in države, 

povezane s schengenskim območjem. 

Nacionalne osebne izkaznice z nižjo 

stopnjo varnosti se najpogosteje odkrijejo 

kot lažne. Po podatkih agencije Frontex je 

bilo v obdobju od 2013 do 2018 v okviru 

evropske mreže za analizo tveganja lažnih 

dokumentov (EDF-RAN) odkritih in 

prijavljenih 40.862 lažnih osebnih 

izkaznic EU in 13.512 lažnih dovoljenj za 

prebivanje v EU (vseh vrst). Te številke 

vključujejo odkritja na zunanjih mejah 

EU in med sekundarnim gibanjem znotraj 

EU/schengenskega območja. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 4 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4d) Za odvračanje od identitetnih 

prevar bi morale države članice zagotoviti, 

da nacionalno pravo ustrezno kaznuje 

ponarejanje identifikacijskih dokumentov 

in uporabo ponarejenih dokumentov. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) V akcijskem načrtu o varnosti 

dokumentov iz leta 2016 je tudi navedeno, 

da je pridobivanje pravih listin na podlagi 

lažnih izpiskov iz matičnega registra 

(rojstni, poročni in mrliški listi) v 

precejšnjem porastu in še vedno 

predstavlja eno najpomembnejših 

varnostnih groženj v Evropski uniji, saj ga 

je zelo težko odkriti. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Ta uredba poziva države članice, 

naj si ob podpori Komisije še naprej 

prizadevajo najti najboljše načine, da bi 

bili izvorni dokumenti manj ranljivi za 

goljufije, zlasti na podlagi Europolovega 

priročnika za odkrivanje lažnih izvornih 

dokumentov. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Shranjevanje podobe obraza in 

dveh prstnih odtisov na identifikacijskih 

dokumentih (v nadaljevanju: biometrični 

podatki), kot je to že zagotovljeno pri 

biometričnih potnih listih in dovoljenjih 

za prebivanje za državljane tretjih držav, 

je primerna kombinacija zanesljive 

identifikacije in potrjevanja 

verodostojnosti z zmanjšanim tveganjem 

goljufij, da bi povečali varnost 

identifikacijskih dokumentov. Poleg tega 

je Sodišče v sklepu v zadevi Schwarz iz 

leta 2013 v zvezi z biometričnimi potnimi 

listi navedlo, da „za skupek teh dveh 

postopkov, namenjenih identifikaciji oseb, 

ni mogoče a priori šteti, da bi sam po sebi 

pomenil večji poseg v pravici, priznani s 

členoma 7 in 8 Listine, kot če bi se vsak 

postopek obravnavalo ločeno“.  

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) Ta uredba določa, da lahko 

biometrične identifikatorje zbira le 

kvalificirano in ustrezno pooblaščeno 

osebje nacionalnih organov, pristojnih za 

izdajo osebnih izkaznic ali dovoljenj za 

prebivanje. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9c) Ta uredba ne bi smela določati 

pravne podlage za vzpostavitev zbirke 

podatkov na nacionalni ravni, saj to 
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ostaja v izključni pristojnosti držav članic. 

Prav tako ne bi smela vzpostaviti pravne 

podlage za vzpostavitev centralizirane 

zbirke podatkov na ravni Unije. 

Biometrične podatke, zbrane za namen te 

uredbe, bi moralo uporabljati le 

kvalificirano in ustrezno pooblaščeno 

osebje pristojnih nacionalnih organov in 

agencij EU za preverjanje verodostojnosti 

dokumenta in istovetnosti imetnika, in 

sicer z neposredno razpoložljivimi 

primerljivimi značilnostmi, kadar zakon 

določa izdelavo osebne izkaznice ali 

dokumenta za prebivanje. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9d) Biometrični identifikatorji zunaj 

pomnilniškega medija bi se morali 

shranjevati na zelo varen način le za čas, 

potreben za izdajo nacionalne osebne 

izkaznice ali dovoljenja za prebivanje, v 

nobenem primeru pa ne dlje kot en mesec 

od datuma zbiranja, ter bi jih bilo treba 

takoj izbrisati, čim so enkrat shranjeni v 

pomnilniškem mediju. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za namene te uredbe bi bilo treba 

upoštevati specifikacije Mednarodne 

organizacije za civilni letalski promet o 

strojno berljivih potovalnih dokumentih, ki 

so navedene v dokumentu št. 9303 (sedma 

izdaja, 2015) in zagotavljajo globalno 

interoperabilnost, med drugim kar zadeva 

strojno berljivost in uporabo vizualnega 

(10) Komisija bi morala pri pripravi 

dodatnih tehničnih specifikacij upoštevati 

specifikacije Mednarodne organizacije za 

civilni letalski promet o strojno berljivih 

potovalnih dokumentih, ki so navedene v 

dokumentu št. 9303 (sedma izdaja, 2015) 

in zagotavljajo globalno interoperabilnost, 

med drugim kar zadeva strojno berljivost 
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pregleda. in uporabo vizualnega pregleda. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Če država članica v dokument 

vključi kategorijo ‘spol', bi morala v 

skladu s smernicami ICAO vsebovati 

možnosti <F>, <M> ali <X>. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10b) Za zagotovitev enotnih pogojev za 

izvajanje dodatnih tehničnih specifikacij 

bi bilo treba na Komisijo prenesti 

izvedbena pooblastila. Navedena 

pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. 

 __________________ 

 1a Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice 

nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 

Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Pri postopku odvzemanja prstnih 

odtisov in pridobitve podobe obraza bi bilo 

(11) Pri postopku odvzemanja prstnih 

odtisov in pridobitve podobe obraza bi bilo 
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treba upoštevati posebne potrebe otrok in 

bi ga bilo treba uporabljati v skladu z 

zaščitnimi klavzulami iz člena 24 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah, 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter Konvencije 

Združenih narodov o otrokovih pravicah. 

treba slediti strogo omejenemu cilju, 

upoštevati posebne potrebe otrok in 

ranljivih oseb, izvajati bi ga moralo 

usposobljeno osebje na otrokom in spolu 

primeren način pod rednim nadzorom 

Komisije in nadzornega organa ter bi ga 

bilo treba uporabljati v skladu z zaščitnimi 

klavzulami iz člena 24 Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah, Konvencije o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter Konvencije Združenih 

narodov o otrokovih pravicah. 

Usposobljeno osebje, odgovorno za 

zbiranje biometričnih identifikatorjev, bi 

bilo treba temu ustrezno usposobiti. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Pomembno je, da se v celotnem 

postopku zbiranja zagotovi dostojanstvo 

osebe, katere biometrični podatki se 

zbirajo. Zato je treba upoštevati posebne 

vidike, povezane s spolom in posebnimi 

potrebami otrok in ranljivih oseb. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Uvedba minimalnih standardov za 

varnost in obliko osebnih izkaznic bi 

morala državam članicam omogočiti 

zanašanje na verodostojnost teh 

dokumentov, kadar državljani EU 

uresničujejo svoje pravice do prostega 

gibanja. Medtem ko se ohrani možnost 

dodatnih nacionalnih značilnosti, bi bilo 

treba zagotoviti, da te značilnosti ne 

zmanjšujejo učinkovitosti skupnih 

(12) Uvedba minimalnih standardov za 

varnost in obliko osebnih izkaznic bi 

morala državam članicam omogočiti 

zanašanje na verodostojnost teh 

dokumentov, kadar državljani EU 

uresničujejo svoje pravice do prostega 

gibanja. Ta uredba določa, da se osebne 

izkaznice, ki jih izdajo države članice, 

vzajemno priznavajo kot osebne in potne 

listine. Medtem ko se ohrani možnost 
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varnostnih značilnosti in ne vplivajo 

negativno na čezmejno interoperabilnost 

osebnih izkaznic, na primer na možnost, da 

osebne izkaznice lahko berejo stroji, ki jih 

uporabljajo države članice, ki jih niso 

izdale. 

dodatnih nacionalnih značilnosti, bi bilo 

treba zagotoviti, da te značilnosti ne 

zmanjšujejo učinkovitosti skupnih 

varnostnih značilnosti in ne vplivajo 

negativno na čezmejno interoperabilnost 

osebnih izkaznic, na primer na možnost, da 

osebne izkaznice lahko berejo stroji, ki jih 

uporabljajo države članice, ki jih niso 

izdale. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Z uporabo hologramov in/ali 

vodnih žigov se lahko prepreči 

ponarejanje dokumentov in potrdi 

verodostojnost osebne izkaznice ali 

dokumenta za prebivanje, zato lahko 

prispevajo k zmanjšanju količine 

podatkov. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12b) Za spodbujanje priznavanja 

zaščitnih elementov nacionalnih osebnih 

izkaznic med državami članicami bi si 

morale države članice medsebojno 

izmenjavati digitalna potrdila, ki so 

potrebna za identifikacijo, preverjanje in 

branje informacij v varnem pomnilniškem 

mediju. Formati, ki se uporabljajo za 

varen pomnilniški medij, bi morali biti 

interoperabilni, med drugim tudi z 

avtomatiziranimi mejnimi prehodi. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12c) Vzajemno priznavanje 

identifikacijskih dokumentov je bistven 

element mobilnosti državljanov Unije. 

Začasni dokumenti, ki jih države članice 

izdajo v primeru izgube, kraje ali 

podaljšanja, se ne priznavajo in tako ne 

poenostavljajo več te mobilnosti. Zato bi si 

morale države članice v sodelovanju s 

Komisijo prizadevati za boljše priznavanje 

teh dokumentov. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Uredba spoštuje obveznosti iz 

Konvencije Združenih narodov o pravicah 

invalidov, ki so jo ratificirale vse države 

članice in Unija37. Zato bi bilo treba 

spodbujati vključitev dodatnih značilnosti, 

s katerimi bi bila uporaba osebnih izkaznic 

za invalide, kot so slepe ali slabovidne 

osebe, bolj prijazna in dostopnejša. 

(13) Pri izvajanju te uredbe bi morale 

države članice spoštovati zlasti obveznosti 

iz členov 25 in 26 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah ter obveznosti iz 

Konvencije Združenih narodov o pravicah 

invalidov, ki so jo ratificirale vse države 

članice in Unija37. Zato bi bilo treba 

spodbujati vključitev dodatnih značilnosti, 

s katerimi bi bila uporaba osebnih izkaznic 

za invalide, kot so slepe ali slabovidne 

osebe, bolj prijazna in dostopnejša. 

__________________ __________________ 

37 UL L 23, 26.11.2009. 37 UL L 23, 26.11.2009. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Osebne izkaznice in dovoljenja za 

prebivanje družinskega člana državljana 

Unije, ki nimajo zadostnih varnostnih 

značilnosti, bi bilo treba postopoma 

opustiti ob upoštevanju tako varnostnega 

tveganja kot stroškov za države članice. Na 

splošno bi moralo petletno obdobje 

zadoščati za vzpostavitev ravnovesja med 

običajno pogostostjo zamenjave 

dokumentov in potrebo po odpravi 

obstoječe varnostne vrzeli v Evropski uniji. 

Vendar je iz varnostnih razlogov potrebno 

krajše, dveletno obdobje za dokumente, ki 

nimajo pomembnih značilnosti, zlasti za 

tiste, ki niso strojno berljivi. 

(17) Osebne izkaznice in dovoljenja za 

prebivanje družinskega člana državljana 

Unije, ki nimajo zadostnih varnostnih 

značilnosti, bi bilo treba postopoma 

opustiti ob upoštevanju tako varnostnega 

tveganja kot stroškov za države članice. Na 

splošno bi moralo osemletno obdobje za 

osebne izkaznice zadoščati za vzpostavitev 

ravnovesja med običajno pogostostjo 

zamenjave dokumentov in potrebo po 

odpravi obstoječe varnostne vrzeli v 

Evropski uniji. Vendar je iz varnostnih 

razlogov potrebno krajše, petletno obdobje 

za dokumente, ki nimajo pomembnih 

značilnosti, zlasti za tiste, ki niso strojno 

berljivi. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) V zvezi z osebnimi podatki, ki jih 

je treba obdelati v okviru uporabe te 

uredbe, se uporablja Uredba (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov)40. Treba je podrobneje opredeliti 

zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo za 

obdelane osebne podatke. Posamezniki, na 

katere se nanašajo osebni podatki, bi 

morali biti dobro seznanjeni s tem, da je v 

njihovih dokumentih pomnilniški medij, ki 

vsebuje njihove biometrične podatke, tudi 

z njihovo brezstično dostopnostjo in z 

vsemi primeri, ko se uporabljajo podatki z 

njihovih osebnih izkaznic in dokumentov 

za prebivanje. V vsakem primeru bi morali 

imeti posamezniki, na katere se nanašajo 

(18) V zvezi z osebnimi podatki, ki jih 

je treba obdelati v okviru uporabe te 

uredbe, se uporablja Uredba (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov)40. Treba je podrobneje opredeliti 

zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo za 

obdelane osebne podatke in zlasti za 

občutljive podatke, kot so biometrični 

identifikatorji. Posamezniki, na katere se 

nanašajo osebni podatki, bi morali biti 

dobro seznanjeni s tem, da je v njihovih 

dokumentih pomnilniški medij, ki vsebuje 

njihove biometrične podatke, tudi z 

njihovo brezstično dostopnostjo in z vsemi 

primeri, ko se uporabljajo podatki z 

njihovih osebnih izkaznic in dokumentov 
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osebni podatki, dostop do osebnih 

podatkov, obdelanih v njihovih osebnih 

izkaznicah in dokumentih za prebivanje, in 

imeti možnost zahtevati popravke. 

za prebivanje. V vsakem primeru bi morali 

imeti posamezniki, na katere se nanašajo 

osebni podatki, dostop do osebnih 

podatkov, obdelanih v njihovih osebnih 

izkaznicah in dokumentih za prebivanje, in 

imeti možnost zahtevati popravke. 

Pomnilniški medij bi moral biti zelo 

varen, osebni podatki, ki so na njem 

shranjeni, pa bi morali biti zaščiteni pred 

nepooblaščenim dostopom. 

__________________ __________________ 

40 UL L 119, 4.5.2016, str. 1. 40 UL L 119, 4.5.2016, str. 1. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Države članice bi morale biti 

odgovorne za pravilno obdelavo 

biometričnih podatkov, od njihovega 

zbiranja pa do vključitve na zelo varen 

pomnilniški medij, v skladu z Uredbo 

(EU) 2016/679. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18b) Kadar države članice pri kakršni 

koli nalogi, povezani z osebnimi 

dokumenti, sodelujejo z zunanjimi 

izvajalci, bi morale pozorno spremljati 

dejavnosti izvajalca, da zagotovijo 

skladnost z vsemi določbami te uredbe, 

zlasti glede varnosti, zaupnosti in varstva 

podatkov. 
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Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) V tej uredbi je treba določiti 

podlago za zbiranje in shranjevanje 

podatkov na pomnilniškem mediju osebnih 

izkaznic in dokumentov za prebivanje. 

Države članice lahko v skladu s svojo 

nacionalno zakonodajo ali zakonodajo 

Unije na pomnilniškem mediju hranijo tudi 

druge podatke za elektronske storitve ali 

druge namene v zvezi z osebno izkaznico 

ali dokument za prebivanje. Obdelavo 

takšnih podatkov, vključno z njihovim 

zbiranjem in nameni, za katere se lahko 

uporabljajo, bi morala dovoljevati 

nacionalno pravo ali pravo Unije. Vsi 

nacionalni podatki bi morali biti fizično ali 

smiselno ločeni od biometričnih podatkov 

iz te uredbe. 

(19) V tej uredbi je treba določiti 

podlago za zbiranje in shranjevanje 

podatkov na pomnilniškem mediju osebnih 

izkaznic in dokumentov za prebivanje. 

Države članice lahko v skladu s svojo 

nacionalno zakonodajo ali zakonodajo 

Unije na pomnilniškem mediju hranijo tudi 

druge podatke za elektronske storitve ali 

druge namene v zvezi z osebno izkaznico 

ali dokument za prebivanje. Obdelavo 

takšnih podatkov, vključno z njihovim 

zbiranjem in nameni, za katere se lahko 

uporabljajo, bi morala dovoljevati 

nacionalno pravo ali pravo Unije. Vsi 

nacionalni podatki bi morali biti fizično ali 

smiselno ločeni od biometričnih podatkov 

iz te uredbe. Države članice bi morale 

pred vnosom in shranjevanjem dodatnih 

podatkov v skladu z nacionalno 

zakonodajo ali pravom Unije opraviti 

temeljito oceno v zvezi z varstvom 

podatkov s poudarkom na obdelovanju 

posebnih kategorij osebnih podatkov. 

Države članice bi morale v pisni obliki in 

z izčrpnim seznamom izrecno obvestiti 

prosilce za dokumente o vseh možnih 

dodatnih shranjenih podatkih. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) V tej uredbi je treba določiti 

podlago za zbiranje in shranjevanje 

podatkov na pomnilniškem mediju osebnih 

izkaznic in dokumentov za prebivanje. 

Države članice lahko v skladu s svojo 

nacionalno zakonodajo ali zakonodajo 

(19) V tej uredbi je treba določiti 

podlago za zbiranje in shranjevanje 

podatkov na pomnilniškem mediju osebnih 

izkaznic in dokumentov za prebivanje. 

Države članice bi morale v skladu s svojo 

nacionalno zakonodajo ali zakonodajo 
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Unije na pomnilniškem mediju hranijo 

tudi druge podatke za elektronske storitve 

ali druge namene v zvezi z osebno 

izkaznico ali dokument za prebivanje. 

Obdelavo takšnih podatkov, vključno z 

njihovim zbiranjem in nameni, za katere se 

lahko uporabljajo, bi morala dovoljevati 

nacionalno pravo ali pravo Unije. Vsi 

nacionalni podatki bi morali biti fizično ali 

smiselno ločeni od biometričnih podatkov 

iz te uredbe. 

Unije in ob upoštevanju načel potrebnosti 

in sorazmernosti na pomnilniškem mediju 

hraniti samo podatke, ki so bistveni za 

identifikacijo imetnika, za elektronske 

storitve ali druge namene v zvezi z osebno 

izkaznico ali dokumentom za prebivanje. 

Obdelavo takšnih podatkov, vključno z 

njihovim zbiranjem in nameni, za katere se 

lahko uporabljajo, bi morala dovoljevati 

nacionalno pravo ali pravo Unije. Vsi 

nacionalni podatki bi morali biti fizično ali 

smiselno ločeni od biometričnih podatkov 

iz te uredbe. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Komisija bi morala tri leta po 

začetku uporabe te uredbe poročati o 

njenem izvajanju, med drugim o 

ustreznosti ravni varnosti. V skladu z 

odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega 

sporazuma o boljši pripravi zakonodaje41 bi 

morala Komisija izvesti oceno te uredbe na 

podlagi informacij, zbranih v okviru 

posebne ureditve za spremljanje, da bi 

ocenili dejanske učinke Uredbe in potrebo 

po nadaljnjem ukrepanju. 

(21) Komisija bi morala tri leta in pet let 

po začetku uporabe te uredbe poročati o 

njenem izvajanju, med drugim o 

ustreznosti ravni varnosti, o možnem 

učinku na temeljne pravice in o tem, ali je 

izvajanje skladno z nameni zbiranja 

podatkov. V skladu z odstavkoma 22 in 23 

Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 

pripravi zakonodaje41 bi morala Komisija 

šest let po začetku izvajanja te uredbe 

izvesti začetno oceno te uredbe na podlagi 

informacij, zbranih v okviru posebne 

ureditve za spremljanje, da bi ocenili 

dejanske učinke Uredbe in potrebo po 

nadaljnjem ukrepanju, deset let po začetku 

izvajanja te direktive pa še nadaljnjo 

oceno, da bi upoštevala tudi obdobje 

postopnega opuščanja. Te ocene bi se 

morale zlasti osredotočati na učinek te 

uredbe na temeljne pravice, učinkovitost 

in izboljšanje mobilnosti državljanov 

Unije ter raven varnosti. 

__________________ __________________ 

41 Medinstitucionalni sporazum med 

Evropskim parlamentom, Svetom 

Evropske unije in Evropsko komisijo o 

41 Medinstitucionalni sporazum med 

Evropskim parlamentom, Svetom 

Evropske unije in Evropsko komisijo o 
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boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 

2016; UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14. 

boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 

2016; UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Ta uredba spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki jih priznava 

zlasti Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah, vključno s spoštovanjem 

zasebnega in družinskega življenja, pravico 

do varstva osebnih podatkov, pravico do 

prostega gibanja in pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva – 

(23) Države članice bi morale pri 

izvajanju te uredbe spoštovati temeljne 

pravice in upoštevajo načela, ki jih 

priznava zlasti Listina Evropske unije o 

temeljnih pravicah, vključno s človekovim 

dostojanstvom, pravico do osebne 

celovitosti, prepovedjo nečloveškega ali 

ponižujočega ravnanja, pravico do 

enakosti pred zakonom in prepovedjo 

diskriminacije, pravicami otrok, 

pravicami starejših, pravico do zasebnega 

in družinskega življenja, pravico do varstva 

osebnih podatkov, pravico do prostega 

gibanja ter pravico do učinkovitega 

pravnega sredstva – 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Opravljeno je bilo posvetovanje z 

Agencijo za temeljne pravice. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23b) V skladu s členom 28(2) 

Uredbe (ES) št. 45/20011a je bilo 

opravljeno posvetovanje z Evropskim 
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nadzornikom za varstvo podatkov, ki je 

mnenje podal [...] – 

 __________________________ 

 1a Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

18. decembra 2000 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah in organih 

Skupnosti in o prostem pretoku takih 

podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba krepi varnostne standarde, ki se 

uporabljajo za osebne izkaznice, ki jih 

države članice izdajo svojim državljanom, 

in dokumente za prebivanje, ki jih države 

članice izdajo državljanom Unije in 

njihovim družinskim članom, ki 

uresničujejo pravico do prostega gibanja. 

Ta uredba krepi varnostne standarde, ki se 

uporabljajo za osebne izkaznice, ki jih 

države članice izdajo svojim državljanom, 

in dokumente za prebivanje, ki jih države 

članice izdajo državljanom Unije in 

njihovim družinskim članom, da bi olajšali 

uveljavljanje njihove pravice do svobode 

gibanja v Evropski uniji. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Nacionalne osebne izkaznice, ki 

jih države članice izdajo državljanom 

Unije, se kot takšne priznajo v vseh 

državah članicah. Te kartice delujejo kot 

osebne in potne listine ter se kot takšne 

priznajo v vseh državah članicah. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 3– odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Osebne izkaznice, ki jih izdajo 

države članice, se izdelajo v formatu ID-1 

in so skladne z minimalnimi varnostnimi 

standardi, določenimi v dokumentu ICAO 

9303 (sedma izdaja, 2015). 

(1) Kadar države članice izdajo osebne 

izkaznice, ki veljajo dlje od 3 mesecev, se 

te izdelajo v formatu ID-1, vključujejo 

funkcionalen strojno čitljiv del in so 

skladne z minimalnimi standardi, 

določenimi v predlogi v Prilogi I k tej 

uredbi. Dodatne tehnične specifikacije se 

določijo v skladu z mednarodnimi 

standardi, vključno zlasti s priporočili 

Mednarodne organizacije za civilno 

letalstvo (ICAO). 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Izkaznice so v celoti izdelane iz 

polikarbonata ali enakovrednega 

sintetičnega polimera, katerega barva 

ozadja je modra. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 3– odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1b) Z odstopanjem od odstavka 1 polje 

z oznako spola ni minimalni standard. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Osebna izkaznica vsebuje oznako 

države članice, ki izda kartico, natisnjeno 



 

PE627.780v02-00 22/44 RR\1171575SL.docx 

SL 

v negativu v modrem pravokotniku in 

obkroženo z 12 rumenimi zvezdami. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Osebne izkaznice vključujejo zelo 

varen pomnilniški medij, ki vsebuje 

podobo obraza imetnika izkaznice in dva 

prstna odtisa v interoperabilnih oblikah. 

(3) Osebne izkaznice vključujejo zelo 

varen pomnilniški medij, ki vsebuje 

podobo obraza imetnika izkaznice, ki jo v 

živo posname ustrezni organ v državi 

članici, in lahko v primeru, če država 

članica tako odloči, vsebuje tudi 

podskupino značilnosti, in sicer 

podrobnosti ali vzorce, pridobljene iz dveh 

ploskih prstnih odtisov, v interoperabilnih 

oblikah, za edini namen iz člena 10(3) te 

uredbe. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 3 b – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Pomnilniški medij ima zadostno 

zmogljivost in zmožnost za zagotavljanje 

integritete, verodostojnosti in zaupnosti 

podatkov. Shranjeni podatki so brezstično 

dostopni in zavarovani, kakor je določeno 

v izvedbenih sklepih Komisije, sprejetih v 

skladu s členom 2 Uredbe (ES) 

št. 1030/2002. 

črtano 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Če se država članica odloči odvzeti 

prstne odtise, so lahko otroci, mlajši od 12 

let, izvzeti iz obveznosti odvzema prstnih 

odtisov. 

 Otroci, mlajši od 6 let, so v vsakem 

primeru izvzeti iz obveznosti odvzema 

prstnih odtisov. 

 Osebe, pri katerih je odvzem prstnih 

odtisov fizično nemogoč, so izvzete iz 

obveznosti odvzema prstnih odtisov. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Iz zahteve za dajanje prstnih 

odtisov so izvzete naslednje osebe: 

črtano 

(a) otroci, mlajši od 12 let;  

(b) osebe, pri katerih je jemanje 

prstnih odtisov fizično nemogoče. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Pomnilniški medij ima zadostno 

zmogljivost in zmožnost za zagotavljanje 

integritete, varnosti, verodostojnosti in 

zaupnosti podatkov. Shranjeni podatki so 

brezstično dostopni in zavarovani, kakor 

je določeno v izvedbenih sklepih Komisije, 

sprejetih v skladu s členom 2 Uredbe (ES) 

št. 1030/2002. Države članice si 

medsebojno izmenjujejo digitalna 

potrdila, ki so potrebna za identifikacijo, 

preverjanje in branje informacij v varnem 
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pomnilniškem mediju. Formati, ki se 

uporabljajo za varen pomnilniški medij, bi 

morali biti interoperabilni, med drugim 

tudi z avtomatiziranimi mejnimi prehodi. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 3 b – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Države članice lahko po potrebi 

vpišejo podrobnosti in zaznamke za rabo 

na nacionalni ravni, ki so potrebni zaradi 

njihovih nacionalnih predpisov. 

(6) Kadar je to potrebno in 

sorazmerno s ciljem, ki ga je treba doseči, 

lahko države članice po potrebi vpišejo 

podrobnosti in zaznamke za rabo na 

nacionalni ravni, ki so potrebni zaradi 

njihovih nacionalnih predpisov. 

Učinkovitost minimalnih varnostnih 

standardov in čezmejna interoperabilnost 

osebnih izkaznic se zaradi tega ne 

zmanjšata. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 3 b – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Če države članice osebnim 

izkaznicam dodajo nacionalne varnostne 

značilnosti, to ne zmanjša čezmejne 

interoperabilnosti in učinkovitosti 

minimalnih varnostnih standardov. 

(9) Če države članice osebnim 

izkaznicam dodajo dodatne varnostne 

značilnosti, to ne zmanjša čezmejne 

interoperabilnosti in učinkovitosti 

minimalnih varnostnih standardov. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Komisija sprejme izvedbene 

ukrepe, s katerimi določi tehnične 

specifikacije iz odstavkov 1, 1a in 2a v 
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skladu z postopkom pregleda iz člena 12b. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 3 b – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Obdobje veljavnosti osebne 

izkaznice ni daljše od desetih let. 

Odstopanja se lahko določijo za 

posamezne starostne skupine. 

črtano 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Obdobje veljavnosti 

 (1) Obdobje veljavnosti osebne izkaznice 

je deset let. 

 (2) Če se država članica odloči odvzeti 

prstne odtise, osebne izkaznice, izdane 

mladoletnikom, ki ne vsebujejo prstnih 

odtisov, prenehajo veljati najpozneje šest 

mesecev po tem, ko so njihovi imetniki 

dopolnili starost, pri kateri se zahteva 

odvzem prstnih odtisov.  

 (3) Obdobje veljavnosti osebne izkaznice, 

izdane mladoletnikom, je lahko pet let. 

 (4) Kadar je začasno nemogoče pridobiti 

prstne odtise ali podobo obraza, osebne 

izkaznice veljajo največ 3 mesece. 

 (5) Države članice lahko za osebne 

izkaznice, izdane osebam, starejšim od 75 

let, zagotovijo obdobje veljavnosti več kot 

10 let. 
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Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 5– odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebne izkaznice, ki ne izpolnjujejo zahtev 

iz člena 3, prenehajo veljati na dan 

prenehanja njihove veljavnosti ali 

najpozneje pet let po [datum začetka 

uporabe te uredbe], kar nastopi prej. 

Vendar osebne izkaznice, ki ne vključujejo 

funkcionalnega strojno čitljivega dela v 

skladu z delom 3 dokumenta ICAO 9303 

(sedma izdaja, 2015), prenehajo veljati na 

dan prenehanja njihove veljavnosti ali 

najpozneje dve leti po [datum začetka 

uporabe te uredbe], kar nastopi prej. 

Osebne izkaznice, ki ne izpolnjujejo zahtev 

iz člena 3, prenehajo veljati na dan 

prenehanja njihove veljavnosti ali 

najpozneje osem let po [datum začetka 

uporabe te uredbe], kar nastopi prej. 

Vendar osebne izkaznice, ki ne vključujejo 

funkcionalnega strojno čitljivega dela v 

skladu z delom 3 dokumenta ICAO 9303 

(sedma izdaja, 2015), prenehajo veljati na 

dan prenehanja njihove veljavnosti ali 

najpozneje pet let po [datum začetka 

uporabe te uredbe], kar nastopi prej. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 6– odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na dokumentih za prebivanje, ki jih 

države članice izdajo državljanom Unije, 

se navede vsaj naslednje: 

Dokumenti za prebivanje, ki jih države 

članice izdajo državljanom Unije, so 

modre barve, na njih pa se v enakem 

vrstnem redu, kot je določeno v Prilogi k 

tej uredbi, navede vsaj naslednje: 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) naziv dokumenta v uradnem jeziku 

ali jezikih zadevne države članice in vsaj v 

enem drugem uradnem jeziku institucij 

Unije; 

(a) naziv dokumenta, „državljan EU“, 

preveden tudi v uradni jezik ali jezike 

zadevne države članice; 
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Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 6– odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) jasna navedba, da je dokument 

izdan v skladu z Direktivo 2004/38/ES; 

(b) jasna izjava, da je dokument izdan 

v skladu z Direktivo 2004/38/ES; 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 6– odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) oznaka države članice, ki izdaja 

kartico, natisnjena v negativu v modrem 

pravokotniku in obkrožena z 12 rumenimi 

zvezdami. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejetje izvedbenega akta, 

ki določa tehnične specifikacije. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če se država članica odloči za odvzem 

prstnih odtisov, so lahko otroci, mlajši od 

12 let, izvzeti iz obveznosti odvzema 

prstnih odtisov. Otroci, mlajši od 6 let, so 

izvzeti iz obveznosti odvzema prstnih 

odtisov. Osebe, pri katerih je odvzem 

prstnih odtisov fizično nemogoč, so izvzete 

iz obveznosti odvzema prstnih odtisov. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Z odstopanjem od Direktive 

2004/38/CE vse države članice kot takšna 

priznajo nova dovoljenja za prebivanje za 

družinske člane državljanov Unije, ki niso 

državljani države članice. Ta dovoljenja 

delujejo kot osebne in potne listine ter se 

kot takšna priznajo v vseh državah 

članicah. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 9a 

 Zbiranje biometričnih identifikatorjev 

 (1) Biometrične identifikatorje zbira le 

usposobljeno in ustrezno pooblaščeno 

osebje, ki ga imenujejo nacionalni organi, 

pristojni za izdajanje osebnih izkaznic ali 

dovoljenj za prebivanje, za edini namen 

vključitve v zelo varen pomnilniški medij 

iz člena 3(3). 

 (2) Države članice zagotovijo ustrezne in 

učinkovite postopke za zbiranje 

biometričnih identifikatorjev, ki 

upoštevajo pravice in načela iz Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah, 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter Konvencije OZN o 

otrokovih pravicah. 

 (3) Države članice zagotovijo, da je 

otrokova korist primarni faktor v 

celotnem postopku zbiranja. V ta namen 

se usposobljeno osebje iz odstavka 1 

udeleži ustreznega usposabljanja o 

otrokom primernih praksah za zbiranje 

biometričnih identifikatorjev. 

 (4) Da bi preprečili tveganje lažnega 

ujemanja, bi moral vsako ujemanje, ki 

zadeva otroke, mlajše od 14 let, ali osebe, 
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starejše od 75 let, ki je bilo izvedeno z 

biometričnimi identifikatorji, odvzetimi 

več kot pet let pred ujemanjem, ter ki ne 

potrjuje verodostojnosti dokumenta ali 

istovetnosti njegovega imetnika, obvezno 

ročno preveriti strokovnjak za 

daktiloskopijo. 

 (5) Biometrični identifikatorji zunaj 

pomnilniškega medija iz člena 3(3) se 

shranjujejo na zelo varen način le za čas, 

potreben za izdajo nacionalne osebne 

izkaznice ali dovoljenja za prebivanje, v 

nobenem primeru pa ne dlje kot en mesec 

od datuma zbiranja, ter se takoj izbrišejo 

in uničijo, čim so enkrat shranjeni v 

pomnilniškem mediju. 

 (6) Ta uredba ne pomeni pravne podlage 

za vzpostavitev centralizirane zbirke 

podatkov na ravni Unije ali na nacionalni 

ravni. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 10 Člen 10 

Varstvo osebnih podatkov Temeljne pravice in varstvo osebnih 

podatkov 

(1) Ne glede na uporabo Uredbe (EU) 

2016/679 imajo osebe, ki jim je izdana 

osebna izkaznica ali dokument za 

prebivanje, pravico, da preverijo osebne 

podatke v dokumentih in, če je primerno, 

zahtevajo popravek ali izbris. 

 

 (1a) Države članice pri izvajanju te 

uredbe spoštujejo temeljne pravice in 

upoštevajo načela, priznana zlasti v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 (1b)  Uredba (EU) 2016/679 se 

uporablja za obdelavo osebnih podatkov v 

skladu s to uredbo. 
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 (1c)  Pristojni organ v času zbiranja 

osebnih podatkov zadevni osebi na način, 

ki ga zahtevajo členi 12, 13 in 14 Uredbe 

(EU) 2016/679, zagotovi informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z omenjenimi členi. 

 (1d)  Pravica do dostopa do osebnih 

podatkov, njihove spremembe, dopolnitve 

in izbrisa ter omejitve njihove obdelave za 

osebe, katerih podatki so vsebovani v 

dokumentih, se izvaja v skladu s 

poglavjem III Uredbe (EU) št. 2016/679 

pri nacionalnem organu, pristojnem za 

izdajanje dokumentov. Osebe, ki jim je 

izdana osebna izkaznica ali dokument za 

prebivanje, imajo pravico, da preverijo 

osebne podatke v dokumentih in, če je 

primerno, zahtevajo popravek ali izbris 

netočnih podatkov in prejmejo nov 

dokument. Države članice vzpostavijo 

posebne postopke za lažje uveljavljanje 

teh pravic. 

(2) Informacije v strojno berljivi obliki 

se v osebno izkaznico ali dokument za 

prebivanje vključijo samo v skladu s to 

uredbo ali nacionalno zakonodajo države 

članice izdajateljice. 

(2)  Informacije v strojno berljivi obliki 

se v osebno izkaznico ali dokument za 

prebivanje vključijo samo v skladu s to 

uredbo ali nacionalno zakonodajo države 

članice izdajateljice. 

(3) Biometrični podatki, zbrani in 

shranjeni v pomnilniškem mediju osebnih 

izkaznic in dokumentov za prebivanje, se 

uporabljajo samo v skladu s pravom Unije 

in nacionalnim pravom, in sicer za 

preverjanje: 

(3)  Biometrične podatke, shranjene v 

pomnilniškem mediju osebnih izkaznic in 

dokumentov za prebivanje, uporablja samo 

ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih 

nacionalnih organov in agencij EU v 

skladu s pravom Unije in nacionalnim 

pravom, in sicer za preverjanje: 

(a) verodostojnosti osebne izkaznice ali 

dokumenta za prebivanje; 

(a)  verodostojnosti osebne izkaznice ali 

dokumenta za prebivanje; 

(b) identitete imetnika s pomočjo 

neposredno dostopnih primerljivih 

značilnosti, kadar je treba v skladu z 

zakonodajo predložiti osebno izkaznico ali 

dokument za prebivanje. 

(b)  identitete imetnika s pomočjo 

neposredno dostopnih primerljivih 

značilnosti, kadar je treba v skladu z 

zakonodajo predložiti osebno izkaznico ali 

dokument za prebivanje. 

 (3a)  Države članice vodijo register 

pristojnih organov z dostopom do 

biometričnih podatkov, shranjenih na 

čipu iz člena 3(3), in register predložijo 

Komisiji, ki vodi posodobljen spletni 

register in letno objavlja zbirko 
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nacionalnih registrov. 

 (3b)  Uvedba varnostnih standardov v 

osebne izkaznice in dovoljenja za 

prebivanje za družinske člane, ki niso 

državljani države članice, ne sme 

povzročiti nesorazmernega zvišanja taks 

za državljane EU ali državljane tretjih 

držav. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10a 

 Odgovornost, varnostni standardi in 

nadzor 

 (1) Države članice zagotovijo skladnost 

izkaznic in nazivov, ki jih izdajo, z 

varnostnimi standardi, obliko in 

specifikacijami, kot so opisani v členih 3, 

6 in 7. 

 (2) Države članice so odgovorne za 

varnost, integriteto, verodostojnost in 

zaupnost podatkov, ki so bili zbrani in 

shranjeni za namen te uredbe. 

 (3) Države članice sodelujejo s Komisijo 

glede vključitve dodatnih značilnosti, ki 

povečujejo dostopnost osebnih izkaznic in 

s katerimi bi bila uporaba za invalide bolj 

prijazna. 

 (4) Države članice nadzornim organom iz 

člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 

omogočijo dostop do svojih dnevnikov in 

jim kadar koli dovolijo vstop v vse 

prostore, ki se uporabljajo za namene 

interoperabilnosti. 

 (5) Države članice so odgovorne za 

kakršno koli neizpolnjevanje teh 

obveznosti. Vsak posameznik, ki je utrpel 

materialno ali nematerialno škodo zaradi 

dejanj, ki niso skladna s to uredbo, ima 

pravico, da od države članice izdaje dobi 
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odškodnino za nastalo škodo. 

 

Predlog spremembe  58 

Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb: 63 

Predlog uredbe 

Člen 10 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10b 

 Izvorni dokumenti in začasni dokumenti 

 (1) Države članice sodelujejo s Komisijo 

glede izmenjave dobre prakse v zvezi z 

izvornimi dokumenti, ki se uporabljajo pri 

vložitvi prošnje za dokument ali njegovem 

podaljšanju. 

 (2) Države članice sodelujejo s Komisijo 

glede minimalnih varnostnih značilnosti, 

potrebnih za vzajemno priznavanje 

začasnih dokumentov, izdanih v primeru 

kraje, izgube ali podaljšanja osebnega 

dokumenta ali kadar začasno ni mogoče 

pridobiti prstnih odtisov ali podobe 

obraza. 

 (3) Komisija najpozneje do (UL: dve leti 

po datumu začetka uporabe te uredbe) 

predlaga smernice v zvezi z izvornimi 

dokumenti in skupnimi značilnostmi 

začasnih dokumentov ter Svetu in 

Evropskemu parlamentu predloži poročilo 

z oceno nujnosti uvedbe skupnih 

značilnosti za začasne dokumente. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 11– odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Najpozneje v 12 mesecih od začetka 

veljavnosti te uredbe Komisija vzpostavi 

podroben program za spremljanje njenih 

Najpozneje v 12 mesecih od začetka 

veljavnosti te uredbe Komisija vzpostavi 

podroben program za spremljanje njenih 
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izložkov, rezultatov in učinkov. izložkov, rezultatov in učinkov, vključno z 

njenim učinkom na temeljne pravice. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 12– odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Komisija štiri leta po datumu 

začetka uporabe te uredbe Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru poroča o 

njenem izvajanju. 

(1) Komisija tri leta po datumu 

začetka uporabe te uredbe in nato vsakih 

pet let Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru poroča o njenem izvajanju, zlasti o 

njeni skladnosti s temeljnimi pravicami, 

skladnosti z nameni zbiranja podatkov iz 

člena 10(2) in (3) in primernosti ravni 

varnosti. Komisija štiri leta po datumu 

začetka uporabe te uredbe Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru poroča o 

njenem izvajanju. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Ne prej kot šest let po začetku 

uporabe te uredbe Komisija izvede njeno 

oceno in predloži poročilo o glavnih 

ugotovitvah Evropskemu parlamentu, 

Svetu in Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru. Ocena se izvede v 

skladu s smernicami Komisije za boljšo 

pripravo zakonodaje. 

(2) Šest let in deset let po začetku 

uporabe te uredbe Komisija izvede njeno 

oceno in predloži poročilo o glavnih 

ugotovitvah ter zlasti o njenem učinku na 

temeljne pravice, o učinkovitosti in 

izboljšanju mobilnosti državljanov Unije, 

o ravni varnosti ter učinkovitosti 

biometrične tehnologije pri zagotavljanju 

varnosti potnih listin Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru. Ocena se 

izvede v skladu s smernicami Komisije za 

boljšo pripravo zakonodaje. 
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Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Države članice Komisiji pošljejo 

potrebne informacije za pripravo poročil. 

(3) Države članice in ustrezne agencije 

EU Komisiji pošljejo potrebne informacije 

za pripravo poročil. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12a 

 Nadaljnje tehnične specifikacije 

 Da se, kjer je to potrebno, zagotovi 

skladnost osebnih izkaznic in dokumentov 

za prebivanje iz člena 1 s prihodnjimi 

minimalnimi varnostnimi standardi, 

sprejetimi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 

1030/2002, kakor se izvaja s Sklepom 

Komisije C(2002)3069, kakor je bil 

nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije 

C(2013)6178, Komisija z izvedbenimi akti 

določi dodatne tehnične specifikacije, ki 

se nanašajo na: 

 (a) dodatne varnostne značilnosti in 

zahteve, vključno z višjimi standardi 

zaščite pred ponarejanjem; 

 (b) tehnične specifikacije za pomnilniški 

medij za biometrične značilnosti in 

njihovo varnost, vključno s 

preprečevanjem nepooblaščenega dostopa 

in podprtim preverjanjem veljavnosti; 

 (c) zahteve glede kakovosti in v zvezi s 

skupnimi tehničnimi standardi za podobo 

obraza in prstne odtise. 

 Ti izvedbeni akti so sprejeti v skladu s 

postopkom preverjanja iz člena 12b.V 

skladu s postopkom iz člena 12b se lahko 
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odbor, ustanovljen s členom 6 Uredbe 

(ES) št. 1683/95, odloči, da so 

specifikacije iz tega člena tajne in se ne 

objavijo. V takem primeru se dajo na voljo 

le kontaktnim točkam iz člena 9(1). 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12b 

 Postopek v odboru 

 (1) Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 

členom 6 Uredbe (EU) št. 1683/95. Ta 

odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) 

št. 182/2011. 

 (2) Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 5 Uredbe (EU) 

št. 182/2011. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Priloga I (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Predlog spremembe 

PRILOGA I 

PREDLOGA ZA NACIONALNE OSEBNE IZKAZNICE* 

SPREDNJA STRAN: 
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Območje I sprednjega dela strojno berljive uradne potne listine opredeljuje državo ali 

organizacijo izdajateljico in dokument. 

Podatkovni elementi so prikazani v standardnem zaporedju na območjih II in III. 

Območji II in III vsako posebej vsebujeta polje, v katero se lahko vključijo izbirni 

podatkovni elementi. Izbirno polje na območju II se uporablja za osebne podatkovne 

elemente, izbirno polje na območju III pa za podatkovne elemente v zvezi z dokumentom. 

Če država ali organizacija izdajateljica ne uporablja izbirnih polj na območjih II in III, 

zanje ni treba hraniti prostora na potni listini 1 (TD1). 

Območje IV vsebuje podpis ali običajni znak imetnika. Država ali organizacija izdajateljica 

odloča o sprejemljivosti običajnega znaka imetnika. 

Območje V vsebuje osebne identifikacijske značilnosti, ki vključujejo portret izključno 

imetnika. Po presoji države ali organizacije izdajateljice lahko polja z imenom na 

območju II in podpisom ali običajnim znakom imetnika na območju IV prekrivajo 

območje V, če to ne ovira prepoznavanja podatkov na katerem koli od treh območij. 

ZADNJA STRAN: 
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__________________ 

Izvleček iz dokumenta ICAO 9303, del 5 (sedma izdaja, 2015). 
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3.10.2018 

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB ODBORA ZA PRAVICE ŽENSK 
IN ENAKOST SPOLOV 

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic 

državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim 

družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov: Angelika Mlinar (poročevalka) 

 

 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve kot pristojnemu odboru naslednji predlog spremembe: 

Predlog spremembe 1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Format ID-1 za nacionalne osebne 

izkaznice in dovoljenja za prebivanje 

družinskih članov državljanov Unije, ki 

sami niso državljani katere od držav 

članic, vključuje v skladu s smernicami 

ICAO kategorijo „spola“ z možnostmi 

izbire <F >, <M> ali <X>. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 

in upošteva načela, ki jih priznava zlasti 

Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah, vključno s spoštovanjem 

zasebnega in družinskega življenja, 

pravico do varstva osebnih podatkov, 

pravico do prostega gibanja in pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva – 

(23) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 

in upošteva načela, ki jih priznava Listina 

Evropske unije o temeljnih pravicah, 

vključno s pravico do človekovega 

dostojanstva, pravico do osebne 

celovitosti, prepovedjo nečloveškega ali 

ponižujočega ravnanja, pravico do 

enakosti pred zakonom, prepovedjo 

diskriminacije, pravicami otroka, 

pravicami starejših, enakostjo spolov, 

zasebnim in družinskim življenjem, 

pravico do varstva osebnih podatkov, 

pravico do prostega gibanja in pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva – 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Spol je v nacionalnih osebnih 

izkaznicah državljanov Unije obvezna 

kategorija z možnostmi izbire <F >, 

<M> ali <X>. Države članice določijo, 

kdo je upravičen do katere od možnosti 

izbire <F >, <M> ali <X>, pri čemer v 

celoti spoštujejo načela iz Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah in 

smernice iz Dokumenta 9303 ICAO 

(sedma izdaja, 2015). 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Biometrične identifikatorje zbira 

usposobljeno in ustrezno pooblaščeno 

osebje nacionalnih organov, pristojnih za 

izdajanje osebnih izkaznic. 

(1) Biometrične identifikatorje zbira 

usposobljeno in ustrezno pooblaščeno 

osebje nacionalnih organov, pristojnih za 

izdajanje osebnih izkaznic, pri čemer 

upoštevajo posebnosti spolov. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V primeru težav pri zbiranju 

biometričnih identifikatorjev države 

članice zagotovijo, da so vzpostavljeni 

ustrezni postopki za zagotavljanje 

dostojanstva zadevnih oseb. 

črtano 

Obrazložitev 

(prestavljeno v peto poglavje) 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Biometrični identifikatorji se 

uporabljajo na način, ki je prilagojen 

otrokom in različnim spolom, pri čemer se 

spoštujejo načela iz Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah, Konvencije 

Združenih narodov o otrokovih pravicah 

in Konvencije Združenih narodov o 

odpravi vseh oblik diskriminacije žensk . 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) spol. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 
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Člen 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10a 

 Pri težavah z zbiranjem biometričnih 

identifikatorjev države članice zagotovijo, 

da so vzpostavljeni ustrezni postopki za 

zagotavljanje dostojanstva zadevnih oseb. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 10 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10b 

 Pri postopku odvzemanja prstnih odtisov 

in pridobitve podobe obraza se upoštevajo 

posebne potrebe otrok, postopek pa se 

uporablja v skladu z zaščitnimi klavzulami 

iz člena 24 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, Konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

ter Konvencije Združenih narodov o 

otrokovih pravicah. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 10 c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10c 

 Pri postopku odvzemanja prstnih odtisov 

in pridobitve podobe obraza se upošteva 

različnost spolov, in sicer v skladu s 

spoštovanjem pravice do zasebnega 

življenja iz člena 7 Listine in člena 8 

Evropske konvencije o človekovih 

pravicah. Da bi nacionalni organi lahko 

zbirali biometrične podatke tako, da bi pri 

tem upoštevali različnost spolov, zlasti v 

primeru žrtev nasilja na podlagi spola, je 
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prisotnega dovolj ženskega osebja, 

pristojnega za izdajo osebnih izkaznic. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Najpozneje v 12 mesecih od začetka 

veljavnosti te uredbe Komisija vzpostavi 

podroben program za spremljanje njenih 

izložkov, rezultatov in učinkov. 

Najpozneje v 12 mesecih od začetka 

veljavnosti te uredbe Komisija vzpostavi 

podroben program za spremljanje njenih 

izložkov, rezultatov in učinkov, vključno z 

vplivom na temeljne pravice. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Ne prej kot šest let po začetku 

uporabe te uredbe Komisija izvede njeno 

oceno in predloži poročilo o glavnih 

ugotovitvah Evropskemu parlamentu, 

Svetu in Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru. Ocena se izvede v 

skladu s smernicami Komisije za boljšo 

pripravo zakonodaje. 

(2) Ne prej kot šest let po začetku 

uporabe te uredbe Komisija izvede njeno 

oceno in predloži poročilo o glavnih 

ugotovitvah Evropskemu parlamentu, 

Svetu in Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru. Ocena se izvede v 

skladu s smernicami Komisije za boljšo 

pripravo zakonodaje, ki vključujejo 

poglavje o preučitvi vpliva na temeljne 

pravice. 
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 

Naslov Okrepitev varnosti osebnih dokumentov državljanov Unije in 

dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim 

družinskim članom, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja 

Referenčni dokumenti COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD) 

Datum predložitve EP 17.4.2018    

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

LIBE 

28.5.2018 
   

Odbori, zaprošeni za mnenje 

       Datum razglasitve na zasedanju 

AFET 

28.5.2018 

TRAN 

28.5.2018 

CULT 

28.5.2018 

JURI 

28.5.2018 

 FEMM 

28.5.2018 

PETI 

28.5.2018 
  

Odbori, ki niso podali mnenja 

       Datum sklepa 

AFET 

16.5.2018 

TRAN 

22.1.2018 

CULT 

16.5.2018 

JURI 

23.4.2018 

 PETI 

16.5.2018 
   

Poročevalec/-ka 

       Datum imenovanja 

Gérard Deprez 

24.5.2018 
   

Obravnava v odboru 11.6.2018 27.9.2018 8.11.2018 3.12.2018 

Datum sprejetja 3.12.2018    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

32 

7 

3 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina 

Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, 

Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t 

Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 

Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József 

Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, 

Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, 

Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina 

Winberg, Auke Zijlstra 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Max Andersson, France Jamet 

Datum predložitve 7.12.2018 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V PRISTOJNEM ODBORU 

32 + 

ALDE Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Morten 

Helveg Petersen 

PPE Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara 

Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu 

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, 

Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, 

Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras 

 

7 - 

ENF France Jamet, Auke Zijlstra 

GUE/NGL Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

NI Udo Voigt 

 

3 0 

ECR Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg 

 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


