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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Vračanje državljanov tretjih držav, 

ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več 

pogojev za vstop, bivanje ali stalno 

prebivališče v državah članicah, ob 

popolnem spoštovanju temeljnih pravic, 

zlasti načela nevračanja (non-refoulment), 

in v skladu z Direktivo 2008/115/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta je bistven 

del celovitih prizadevanj za boj proti 

nedovoljenim migracijam in povečanje 

števila vrnjenih migrantov brez urejenega 

statusa. 

(1) Vračanje državljanov tretjih držav, 

ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več 

pogojev za vstop, bivanje ali stalno 

prebivališče v državah članicah, ob 

popolnem spoštovanju temeljnih pravic in 

načela nevračanja (non-refoulment), ki je 

bil kodificiran v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu 

Listina) in v Ženevski konvenciji iz leta 

1951, in v skladu z Direktivo 2008/115/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta je bistven 

del celovitih prizadevanj za boj proti 

nedovoljenim migracijam in upravljanje 

migracij v tesnem sodelovanju s tretjimi 

državami izvora ali tranzita. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Države članice bi morale sprejeti 

vse potrebne ukrepe za vrnitev nezakonito 

prebivajočih državljanov tretjih držav na 

sorazmeren in učinkovit način ter v skladu 

z določbami Direktive 2008/115/ES. 

(3) Države članice bi morale sprejeti 

vse potrebne ukrepe za vrnitev nezakonito 

prebivajočih državljanov tretjih držav na 

sorazmeren in učinkovit način ter ob 

zagotavljanju popolnega spoštovanja 

temeljnih pravic, zlasti načela nevračanja 

in varstva človekovih pravic migrantov, v 

skladu z določbami 

Direktive 2008/115/ES. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Razpise ukrepov za vrnitev bi bilo 

treba izbrisati takoj, ko je država članica ali 

pristojni organ, ki je izdal odločbo o vrnitvi 

v skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je 

bila vrnitev izvedena. Če odločbo o vrnitvi 

spremlja prepoved vstopa, bi se morala 

prepoved vstopa vnesti v SIS v skladu s 

členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx 

[mejne kontrole]. V takih primerih bi 

morale države članice sprejeti vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, 

ko državljan tretje države zapusti 

schengensko območje, in sprožitvijo 

razpisa ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni 

časovnega zamika. 

(12) Razpise ukrepov za vrnitev bi bilo 

treba izbrisati takoj, ko je država članica ali 

pristojni organ, ki je izdal odločbo o vrnitvi 

v skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je 

bila vrnitev izvedena. Če odločbo o vrnitvi 

spremlja prepoved vstopa, bi se morala 

prepoved vstopa vnesti v SIS v skladu s 

členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx 

[mejne kontrole]. V takih primerih bi 

morale države članice sprejeti vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, 

ko državljan tretje države zapusti zunanje 

meje države članice, in sprožitvijo razpisa 

ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni 

časovnega zamika. 

Obrazložitev 

Uporaba termina schengensko območje ni skladna s terminom iz člena 6: „Kadar državljan 

tretje države, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa za vrnitev, izstopi prek zunanje meje 

države članice izdajateljice, se vrnitev potrdi pristojnemu organu v skladu z nacionalno 

zakonodajo.“ 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Podatki, ki se obdelujejo v SIS ali 

posredujejo na podlagi izmenjave 

dopolnilnih podatkov, lahko državi članici 

izvršiteljici zagotovijo informacije, ki so 

koristne za hitro identifikacijo nezakonito 

prebivajočega državljana tretje države in 

ponovno izdajo njegovih dokumentov za 

namene vrnitve v tretjo državo. V 

posameznih primerih bi morala biti v ta 

namen omogočena izmenjava takih 

(16) Podatki, ki se obdelujejo v SIS ali 

posredujejo na podlagi izmenjave 

dopolnilnih podatkov, lahko državi članici 

izvršiteljici zagotovijo informacije, ki so 

koristne za hitro identifikacijo nezakonito 

prebivajočega državljana tretje države in 

ponovno izdajo njegovih dokumentov za 

namene vrnitve v tretjo državo. V 

posameznih primerih bi morala biti v ta 

namen omogočena izmenjava takih 
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podatkov in informacij s tretjo državo. Za 

izmenjavo vseh osebnih podatkov bi morali 

veljati jasni pogoji, izmenjavo pa bi bilo 

treba izvajati v skladu z določbami Uredbe 

(EU) 2016/679 in s soglasjem države 

članice, ki je izdala razpis ukrepa. 

podatkov in informacij s tretjo državo, 

vendar bi se moralo to zgoditi šele po 

sprejetju končnega sklepa o vrnitvi. Za 

izmenjavo vseh osebnih podatkov bi morali 

veljati jasni pogoji, izmenjavo pa bi bilo 

treba izvajati v skladu z določbami Uredbe 

(EU) 2016/679, zlasti s členi 6(1)(f), 8, 

12(1) in 40(2) v primerih, povezanih z 

otroki, in s soglasjem države članice, ki je 

izdala razpis ukrepa. 

Obrazložitev 

Osebni podatki naj se ne posredujejo tretji državi pred pravnomočnostjo sklepa o vrnitvi, 

sprejetega v skladu z Direktivo 2008/115 (ES), se pravi preden so izčrpana vsa pravna 

sredstva ali pritožbeni postopki oziroma je bila s tem povezana zahteva prosilca razglašena 

za nedopustno. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (16a) V primerih, povezanih z otroki, bi 

morali pri uveljavljanju te uredbe v prvi 

vrsti upoštevati otrokovo korist. Podatki o 

otrocih, vneseni v SIS, se lahko 

uporabljajo le za namene, povezane s 

preprečevanjem, odkrivanjem in 

preiskovanjem pogrešanih otrok in z 

zaščito otrokove koristi, v skladu s 

Konvencijo OZN o otrokovih pravicah. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (16b) Vsi ukrepi, sprejeti v zvezi s SIS, bi 

morali biti skladni z Listino. Države 

članice bi morale uporabljati smernice, ki 
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jih bosta skupaj pripravili in spremljali 

Agencija Evropske unije za azil in 

Agencija Evropske unije za temeljne 

pravice, da bi zagotovili skupno prakso 

jemanja prstnih odtisov in pridobivanja 

podob obraza državljanov tretjih držav z 

neurejenim statusom, ki bo temeljila na 

kontrolnem seznamu, ki ga bo pripravila 

Agencija Evropske unije za temeljne 

pravice. Države članice bi med postopkom 

odvzema prstnih odtisov in pridobitve 

podobe obraza vselej morale spoštovati 

dostojanstvo in telesno celovitost 

mladoletnika. Države članice za odvzem 

prstnih odtisov ne uporabijo prisile. 

Obrazložitev 

V skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah se z otroki ravna humano in na način, ki 

upošteva njihove potrebe glede na starost. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti 

specifični situaciji mladoletnikov. Otrokova korist bi morala vedno biti najpomembnejše 

vodilo. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Nacionalni organi, pristojni za 

vračanje, se lahko med državami članicami 

znatno razlikujejo, prav tako pa so lahko v 

isti državi članici za vračanje pristojni 

različni organi glede na razlog za 

nezakonito prebivanje. Odločbe o vrnitvi v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, lahko izdajo tudi 

sodni organi zaradi pritožbe zoper 

zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje 

ali podelitve pravice do prebivanja ali kot 

kazensko sankcijo. Vsi nacionalni organi, 

ki so pristojni za izdajo in izvrševanje 

odločb o vrnitvi v skladu z Direktivo 

2008/115/ES, bi morali imeti pravico do 

dostopa do SIS, da bi lahko vnašali, 

posodabljali, brisali in iskali razpise 

ukrepov za vrnitev. 

(17) Nacionalni organi, pristojni za 

vračanje, se lahko med državami članicami 

znatno razlikujejo, prav tako pa so lahko v 

isti državi članici za vračanje pristojni 

različni organi glede na razlog za 

nezakonito prebivanje. Poleg tega 

obstajajo različni nacionalni seznami 

„varnih tretjih držav“. Odločbe o vrnitvi v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, lahko izdajo tudi 

sodni organi zaradi pritožbe zoper 

zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje 

ali podelitve pravice do prebivanja ali kot 

kazensko sankcijo. Vsi nacionalni organi, 

ki so pristojni za izdajo in izvrševanje 

odločb o vrnitvi v skladu z Direktivo 

2008/115/ES, bi morali imeti pravico do 

dostopa do SIS, da bi lahko vnašali, 
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posodabljali, brisali in iskali razpise 

ukrepov za vrnitev. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28a) Spremembe ali nove določbe v tej 

uredbi ne bi smele ustvarjati nepotrebnih 

ovir za države članice, ki se bodo 

pridružile schengenskemu območju ali ki 

so v postopku pridružitve. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podatki o državljanih tretjih držav, 

ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo 

za namene preverjanja, ali je bila 

obveznost vrnitve izpolnjena, in za 

podporo izvrševanju odločbe. Razpis 

ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda 

odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki 

upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. 

1. Podatki o državljanih tretjih držav, 

ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo 

takoj, ko začne odločba veljati v skladu z 

nacionalno zakonodajo zadevne države 

članice, za namene preverjanja, ali je bila 

obveznost vrnitve izpolnjena, in za 

podporo izvrševanju odločbe. Razpis 

ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda 

odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki 

upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka p 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(p) vrsta identifikacijskega dokumenta 

osebe; 

(p) vrsta veljavnih ali predhodnih 

identifikacijskih dokumentov osebe ali 

drugih dokumentov, ki jih je oseba doslej 
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uporabljala pod svojimi privzetimi imeni; 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka r 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(r) številka(-e) identifikacijskega 

dokumenta osebe; 

(r) številka(-e) veljavnih ali 

predhodnih identifikacijskih dokumentov 
osebe; 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v člena 6 in 8 se 

razpisi ukrepov za vrnitev izbrišejo, ko 

pristojni organ razveljavi ali odpravi 

odločbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa. 

Razpisi ukrepov za vrnitev se prav tako 

izbrišejo, če zadevni državljan tretje države 

lahko dokaže, da je zapustil ozemlje držav 

članic skladno z odločbo o vrnitvi, izdano 

v skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES. 

1. Brez poseganja v člena 6 in 8 se 

razpisi ukrepov za vrnitev nemudoma 

izbrišejo, ko pristojni organ razveljavi ali 

odpravi odločbo, na kateri je temeljil razpis 

ukrepa. Razpisi ukrepov za vrnitev se prav 

tako izbrišejo, če zadevni državljan tretje 

države lahko dokaže, da je zapustil ozemlje 

držav članic skladno z odločbo o vrnitvi, 

izdano v skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Podatki, obdelani v SIS, in povezani 

dopolnilni podatki v skladu s to uredbo se z 

dovoljenjem države članice izdajateljice 

lahko prenesejo v tretjo državo ali se ji 

dajo na voljo v skladu s poglavjem V 

Uredbe (EU) 2016/679, in sicer le za 

identifikacijo nezakonito prebivajočega 

Podatki, obdelani v SIS, in povezani 

dopolnilni podatki v skladu s to uredbo se z 

dovoljenjem države članice izdajateljice 

lahko prenesejo v tretjo državo ali se ji 

dajo na voljo v skladu s poglavjem V 

Uredbe (EU) 2016/679, in sicer le za 

identifikacijo nezakonito prebivajočega 
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državljana tretje države in izdajo 

identifikacijskega ali potovalnega 

dokumenta navedenemu državljanu tretje 

države zaradi vrnitve. 

državljana tretje države in izdajo 

identifikacijskega ali potovalnega 

dokumenta navedenemu državljanu tretje 

države zaradi vrnitve. Vendar to zadeva le 

posamezne primere in se zgodi šele po 

sprejetju končnega sklepa o vrnitvi, 

sprejetega ob popolnem spoštovanju 

načela nevračanja. Zlasti je treba potrditi, 

da ta država zagotavlja ustrezno raven 

varstva, pri čemer se upoštevajo 

spoštovanje načela pravne države in 

človekovih pravic, obstoj in učinkovito 

delovanje neodvisnih nadzornih organov 

ter mednarodne obveznosti države. Pred 

prenosom podatkov v tretjo državo 

pristojni organi potrdijo, da življenje in 

prostost osebe v postopku vračanja ne 

bosta ogrožena zaradi njegove rase, 

veroizpovedi, državljanstva, pripadnosti 

specifični družbeni skupini ali političnega 

mnenja. Podatki in s tem povezane 

dodatne informacije se ne posredujejo, če 

bi tak prenos lahko ogrozil osebo, na 

katero se nanašajo. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Podatki v zvezi z morebitnimi prejšnjimi 

prošnjami za azil ali morebitnim statusom 

priseljenca osebe v postopku vračanja na 

ozemlju držav članic se za namene te 

uredbe ne posredujejo tretji državi. 
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