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Predlog spremembe 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Skupna azilna politika, vključno s 
skupnim evropskim azilnim sistemom, je 
sestavni del cilja Evropske unije glede 
postopne vzpostavitve območja svobode, 
varnosti in pravice, odprtega za tiste, ki jih 
okoliščine prisilijo v zakonito iskanje 
mednarodne zaščite v Uniji.

(2) Skupna azilna politika, vključno s 
skupnim evropskim azilnim sistemom, je 
sestavni del cilja Evropske unije glede 
postopne vzpostavitve območja svobode, 
varnosti in pravice, odprtega za tiste, ki jih 
okoliščine prisilijo v iskanje mednarodne 
zaščite v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Haaški program poziva k izboljšanju 
dostopa do obstoječih podatkovnih zbirk 
Evropske unije. Poleg tega stockholmski 
program poziva k ciljno usmerjenemu 
zbiranju podatkov ter razvoju izmenjave 
informacij in z njo povezanih orodij, ki ga 
usmerjajo potrebe kazenskega pregona. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 23
Cornelis de Jong

Predlog uredbe



PE500.400v01-00 4/97 AM\917925SL.doc

SL

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Haaški program poziva k izboljšanju 
dostopa do obstoječih podatkovnih zbirk 
Evropske unije. Poleg tega stockholmski 
program poziva k ciljno usmerjenemu 
zbiranju podatkov ter razvoju izmenjave 
informacij in z njo povezanih orodij, ki ga 
usmerjajo potrebe kazenskega pregona.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V okviru boja proti terorističnim 
kaznivim dejanjem in drugim hudim 
kaznivim dejanjem je bistveno, da imajo 
organi kazenskega pregona za opravljanje 
svojih nalog najpopolnejše ter najbolj 
posodobljene podatke. Podatki, ki jih 
vsebuje sistem EURODAC, so nujni 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj. Zato 
morajo biti podatki iz sistema EURODAC 
na razpolago pod pogoji iz te uredbe, da 
jih imenovani organi držav članic in 
Europol uporabijo za primerjavo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 25
Sarah Ludford

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Pristojnosti, ki se podelijo organom 
pregona za dostop do sistema EURODAC, 
ne bi smele posegati v pravico prosilcev za 
mednarodno zaščito, da se njihova 
prošnja obravnava pravočasno in v skladu 
z zadevno zakonodajo. Nadalje tudi 
„zadetek“ v sistemu EURODAC in 
postopek, ki mu sledi v skladu z Okvirnim 
sklepom Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. 
decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave 
informacij in obveščevalnih podatkov med 
organi kazenskega pregona držav članic 
Evropske unije1, ne bi smela posegati v to 
pravico in ne bi smela biti razlog za 
počasnejšo obravnavo prosilčeve prošnje 
za azil.
______________
1 UL L 386, 29.12.2006, str. 89.

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne smejo uvesti praks, ki bi povezovale morebitne rezultate v sistemu 
EURODAC z izidom postopka odločanja o prošnji za azil, saj bi morala biti pri tem 
relevantna le pravnomočna sodba.

Predlog spremembe 26
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Komisija je v svojem Sporočilu Svetu 
in Evropskemu parlamentu z dne 24. 
novembra 2005 o izboljšani učinkovitosti, 
povečani interoperabilnosti in sinergijah 
med evropskimi zbirkami podatkov na 
področju pravosodja in notranjih zadev 

črtano
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navedla, da bi lahko organi, pristojni za 
notranjo varnost, imeli dostop do sistema 
EURODAC v točno določenih primerih, 
kadar gre za utemeljen sum, da je storilec 
terorističnega ali drugega hudega 
kaznivega dejanja zaprosil za azil. 
Komisija je v tem sporočilu tudi ugotovila, 
da načelo sorazmernosti zahteva 
preverjanje v sistemu EURODAC za 
navedene namene, samo kadar obstaja 
prevladujoča skrb za javno varnost, tj. če 
je dejanje storilca kaznivega dejanja ali 
terorista, ki ga je treba identificirati, tako 
hudo, da upravičuje poizvedovanje v 
zbirki podatkov, kamor so vpisane 
nekaznovane osebe, ter da mora biti prag 
za organe, pristojne za notranjo varnost, 
za iskanje v sistemu EURODAC zato 
vedno znatno višji kot prag za iskanje v 
kazenskih zbirkah podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 27
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Poleg tega ima Europol ključno 
vlogo pri sodelovanju med organi držav 
članic na področju preiskovanja 
čezmejnega kriminala, pri spodbujanju 
preprečevanja, analiziranja in 
preiskovanja kriminala v vsej Uniji. 
Posledično bi moral imeti Europol dostop 
do podatkov iz sistema EURODAC v 
okviru svojih nalog in v skladu s Sklepom 
o ustanovitvi Evropskega policijskega 
urada (Europol) št. (2009/371/PNZ).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 28
Renate Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Dostop do podatkov v sistemu 
EURODAC bi moral biti Europolu 
dovoljen le v posebnih primerih, v 
posebnih okoliščinah in pod strogimi 
pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 29
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Od vzpostavitve sistema EURODAC, 
ki omogoča lažjo uporabo Uredbe Sveta 
(EU) št. […/…] [o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva], je z dostopom 
do sistema EURODAC zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj spremenjen prvotni 
namen sistema EURODAC, ki posega v 
pravico posameznika, katerega osebni 
podatki se obdelujejo v sistemu 
EURODAC, do spoštovanja zasebnega 
življenja. Vsako tako poseganje mora biti 
skladno z zakonodajo, ki mora biti dovolj 
natančno opredeljena, da posameznikom 
omogoči, da prilagodijo svoje vedenje, 
posameznike mora tudi ščititi pred 
samovoljno obdelavo ter mora dovolj 

črtano
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jasno navesti obseg diskrecijske pravice, 
poverjene pristojnim organom, in način 
njenega uveljavljanja. Vsako poseganje 
mora biti v demokratični družbi nujno za 
doseganje upravičenega in sorazmernega 
interesa ter sorazmerno s pravno 
upravičenim ciljem, ki ga skuša doseči.

Or. en

Predlog spremembe 30
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Čeprav namen, zaradi katerega je bil 
sistem EURODAC prvotno vzpostavljen, 
ni zajemal možnosti, da se zahteva 
primerjava podatkov s podatkovno zbirko 
na podlagi sledi prstnih odtisov, tj. 
daktiloskopskih sledi, ki se lahko najdejo 
na kraju kaznivega dejanja, je ta možnost 
bistvena na področju policijskega 
sodelovanja. Možnost primerjanja sledi 
prstnih odtisov s podatki o prstnih odtisih, 
shranjenimi v sistemu EURODAC, bo 
imenovanim organom v državah članicah 
zagotovila dragoceno orodje za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj, ko so na primer 
sledi prstnih odtisov edini dokazi, ki so na 
kraju kaznivega dejanja na voljo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Sarah Ludford

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Čeprav namen, zaradi katerega je bil 
sistem EURODAC prvotno vzpostavljen, 
ni zajemal možnosti, da se zahteva 
primerjava podatkov s podatkovno zbirko 
na podlagi sledi prstnih odtisov, tj. 
daktiloskopskih sledi, ki se lahko najdejo 
na kraju kaznivega dejanja, je ta možnost 
bistvena na področju policijskega 
sodelovanja. Možnost primerjanja sledi 
prstnih odtisov s podatki o prstnih odtisih, 
shranjenimi v sistemu EURODAC, bo 
imenovanim organom v državah članicah 
zagotovila dragoceno orodje za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj, ko so na primer 
sledi prstnih odtisov edini dokazi, ki so na 
kraju kaznivega dejanja na voljo.

(12) Čeprav namen, zaradi katerega je bil 
sistem EURODAC prvotno vzpostavljen, 
ni zajemal možnosti, da se zahteva 
primerjava podatkov s podatkovno zbirko 
na podlagi sledi prstnih odtisov, tj. 
daktiloskopskih sledi, ki se lahko najdejo 
na kraju kaznivega dejanja, je ta možnost 
bistvena na področju policijskega 
sodelovanja. Možnost primerjanja sledi 
prstnih odtisov s podatki o prstnih odtisih, 
shranjenimi v sistemu EURODAC, v 
primerih, ko obstaja utemeljen razlog za 
sum, da storilec kaznivega dejanja ali 
žrtev spadata v eno izmed kategorij, ki jih 
zajema ta uredba, bo imenovanim 
organom v državah članicah zagotovila 
dragoceno orodje za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje terorističnih 
kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih 
dejanj, ko so na primer sledi prstnih 
odtisov edini dokazi, ki so na kraju 
kaznivega dejanja na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Ker bi morali sistem EURODAC uporabljati le v primerih, kadar obstaja utemeljen razlog za 
sum, da je prosilec za azil ali druga oseba, na katero se nanaša uredba EURODAC, storilec 
kaznivega dejanja ali žrtev, bi morali poudariti to načelo v primerih, ko policija zbira prstne 
odtise na kraju kaznivega dejanja.

Predlog spremembe 32
Renate Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V državi članici, iz katere izvirajo 
podatki, bi moral rezultate primerjave 
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nemudoma preveriti strokovnjak za prstne 
odtise . Dokončno identifikacijo bi morala 
opraviti država članica, iz katere izvirajo 
podatki, v sodelovanju z zadevnimi 
državami članicami v skladu s členom 32 
Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in 
Sveta št. [.../...] [o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva]. 

Or. en

Predlog spremembe 33
Renate Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Informacije iz centralnega sistema o 
drugih podatkih, ki so se izkazali za 
nezanesljive, bi se morale zbrisati takoj, 
ko se ugotovi njihova nezanesljivost.

Or. en

Predlog spremembe 34
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V tej uredbi so določeni tudi pogoji, 
pod katerimi se lahko vložijo zahteve za 
primerjavo podatkov o prstnih odtisih s 
podatki iz sistema EURODAC zaradi 
preprečevanja, odkrivanja ali 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 

črtano
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in drugih hudih kaznivih dejanj, ter 
potrebni zaščitni ukrepi, s katerimi se 
zaščiti temeljna pravica posameznika, 
katerega osebni podatki se obdelujejo v 
sistemu EURODAC, do spoštovanja 
zasebnega življenja.

Or. en

Predlog spremembe 35
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev enake obravnave vseh 
prosilcev za mednarodno zaščito in 
upravičencev do tovrstne zaščite, pa tudi za 
zagotovitev usklajenosti z veljavnim 
pravnim redom EU na področju azila, zlasti 
z Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. 
aprila 2004 o minimalnih standardih glede 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani tretjih držav ali osebe brez
državljanstva, da se jim prizna status 
begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov 
potrebuje mednarodno zaščito, in o 
vsebini te zaščite1, ter Uredbo (EU) št.
[…/…][o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva], je primerno 
razširiti področje uporabe te uredbe z 
vključitvijo prosilcev za subsidiarno 
zaščito in oseb, ki uživajo subsidiarno 
zaščito.

(14) Za zagotovitev enake obravnave vseh 
prosilcev za mednarodno zaščito in 
upravičencev do tovrstne zaščite, pa tudi za 
zagotovitev usklajenosti z veljavnim 
pravnim redom EU na področju azila, zlasti 
z Direktivo 2011/95/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
2011 o standardih glede pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati državljani tretjih držav 
ali osebe brez državljanstva, da so 
upravičeni do mednarodne zaščite, glede 
enotnega statusa beguncev ali oseb, 
upravičenih do subsidiarne zaščite, in
glede vsebine te zaščite1 ter Uredbo (EU) 
št. […/…] [o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva], je primerno 
razširiti področje uporabe te uredbe z 
vključitvijo prosilcev za subsidiarno 
zaščito in oseb, ki uživajo subsidiarno 
zaščito.

________________ ________________

1 UL L 304, 30.9.2004, str. 12. 1 UL L 337, 20.12.2011, str. 9.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Začasna ali trajna nezmožnost 
prosilca za mednarodno zaščito, da 
zagotovi prstne odtise („neuspeli vpis“), 
ne bi smela negativno vplivati na njegov 
pravni položaj.

Or. en

Obrazložitev

Členi 9, 14 in 17 predloga predvidevajo začasno situacijo, v kateri ni mogoče pridobiti 
prstnega odtisa posameznika, ki ga zadeva ta ukrep. Jasno je treba določiti, da niti začasno 
niti trajno neuspeli vpis ne bi smel imeti negativnih posledic za posameznika.

Predlog spremembe 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zadetke iz sistema EURODAC bi 
moral preveriti strokovnjak za prstne 
odtise, da se zagotovita ustrezna določitev 
odgovornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 
[…/…] [o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva].

(17) Zadetke iz sistema EURODAC bi 
moral preveriti usposobljen strokovnjak za 
prstne odtise, da se zagotovita ustrezna 
določitev odgovornosti v skladu z Uredbo
(EU) št. […/…] [o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva].

Or. en
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Predlog spremembe 38
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Evropska agencija za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih 
sistemov s področja svobode, varnosti in 
pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) 
št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2011 (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija), je z dnem, ko 
prevzame svoje odgovornosti, tj. s 
1. decembrom 2012, pooblaščena za 
opravljanje nalog Komisije v zvezi z 
operativnim upravljanjem sistema 
EURODAC v skladu s to uredbo in za 
nekatere naloge v zvezi s komunikacijsko 
infrastrukturo. Agencija bi morala prevzeti 
naloge, ki so ji bile zaupane v skladu s to 
uredbo, zadevne določbe Uredbe (EU) 
št. 1077/2011 pa bi bilo treba ustrezno 
spremeniti. Poleg tega bi moral imeti 
Europol na sejah upravnega odbora 
Agencije status opazovalca, če so na 
dnevnem redu vprašanja, povezana z 
uporabo te uredbe o dostopu imenovanih 
organov držav članic in Europola do 
iskanja podatkov po sistemu Eurodac 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj. 
Europolu bi bilo treba omogočiti, da v 
svetovalno skupino za Eurodac Agencije 
imenuje svojega predstavnika. 

(21) Evropska agencija za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih 
sistemov s področja svobode, varnosti in 
pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) 
št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2011 (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija), je z dnem, ko 
prevzame svoje odgovornosti, tj. s 
1. decembrom 2012, pooblaščena za 
opravljanje nalog Komisije v zvezi z 
operativnim upravljanjem sistema 
EURODAC v skladu s to uredbo in za 
nekatere naloge v zvezi s komunikacijsko 
infrastrukturo. Agencija bi morala prevzeti 
naloge, ki so ji bile zaupane v skladu s to 
uredbo, zadevne določbe Uredbe (EU) 
št. 1077/2011 pa bi bilo treba ustrezno 
spremeniti.

Or. en

Predlog spremembe 39
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Treba je imenovati pristojne organe 
držav članic in centralno nacionalno 
dostopno točko, prek katere se zahteva 
primerjava s podatki iz sistema 
EURODAC, ter voditi evidenco 
operativnih enot, ki so v okviru 
imenovanih organov pooblaščene, da 
zahtevajo tako primerjavo za posebne 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj, 
kot je navedeno v Okvirnem sklepu Sveta 
2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
boju proti terorizmu, ter drugih hudih 
kaznivih dejanj, kot je navedeno v 
Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu 
za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Zahteve za primerjavo s podatki, 
shranjenimi v centralnem sistemu 
EURODAC, vložijo operativne enote v 
okviru imenovanih organov pri 
nacionalni dostopni točki prek organa, 
pristojnega za preverjanje, morajo pa biti 
utemeljene. Operativne enote v okviru 
imenovanih organov, ki so pooblaščene, 
da zahtevajo primerjave s podatki iz 
sistema EURODAC, ne morejo opravljati 
funkcije organa, pristojnega za 
preverjanje. Organi, pristojni za 
preverjanje, bi morali biti odgovorni, da 

črtano



AM\917925SL.doc 15/97 PE500.400v01-00

SL

zagotovijo strogo izpolnjevanje pogojev za 
dostop, kakor jih določa ta uredba. 
Organi, pristojni za preverjanje, bi morali 
nato zahtevo za primerjavo prek 
nacionalne dostopne točke posredovati 
centralnemu sistemu EURODAC, po tem 
ko preverijo, ali so izpolnjeni vsi pogoji za 
dostop. V izjemno nujnih primerih, kadar 
je predčasni dostop do podatkov potreben 
za odziv na posebno in dejansko grožnjo, 
povezano s terorističnimi kaznivimi 
dejanji in drugimi hudimi kaznivimi 
dejanji, bi morali organi, pristojni za 
preverjanje, zahtevo najprej obdelati in 
šele naknadno opraviti preveritev.

Or. en

Predlog spremembe 41
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Zahteve za primerjavo s podatki, 
shranjenimi v centralnem sistemu 
EURODAC, vložijo operativne enote v 
okviru imenovanih organov pri nacionalni 
dostopni točki prek organa, pristojnega za 
preverjanje, morajo pa biti utemeljene.
Operativne enote v okviru imenovanih 
organov, ki so pooblaščene, da zahtevajo 
primerjave s podatki iz sistema 
EURODAC, ne morejo opravljati funkcije 
organa, pristojnega za preverjanje. Organi, 
pristojni za preverjanje, bi morali biti 
odgovorni, da zagotovijo strogo 
izpolnjevanje pogojev za dostop, kakor jih 
določa ta uredba. Organi, pristojni za 
preverjanje, bi morali nato zahtevo za 
primerjavo prek nacionalne dostopne točke 
posredovati centralnemu sistemu 
EURODAC, po tem ko preverijo, ali so 
izpolnjeni vsi pogoji za dostop. V izjemno 

(25) Zahteve za primerjavo s podatki, 
shranjenimi v centralnem sistemu 
EURODAC, vložijo operativne enote v 
okviru imenovanih organov pri nacionalni 
dostopni točki prek organa, pristojnega za 
preverjanje, morajo pa biti utemeljene.
Operativne enote v okviru imenovanih 
organov, ki so pooblaščene, da zahtevajo 
primerjave s podatki iz sistema 
EURODAC, ne morejo opravljati funkcije 
organa, pristojnega za preverjanje. Organi, 
pristojni za preverjanje, bi morali biti
neodvisni od imenovanih organov in
odgovorni, da zagotovijo strogo 
izpolnjevanje pogojev za dostop, kakor jih 
določa ta uredba. Organi, pristojni za 
preverjanje, bi morali nato zahtevo za 
primerjavo prek nacionalne dostopne točke 
posredovati centralnemu sistemu 
EURODAC, po tem ko preverijo, ali so 
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nujnih primerih, kadar je predčasni dostop 
do podatkov potreben za odziv na posebno 
in dejansko grožnjo, povezano s 
terorističnimi kaznivimi dejanji in drugimi 
hudimi kaznivimi dejanji, bi morali organi, 
pristojni za preverjanje, zahtevo najprej 
obdelati in šele naknadno opraviti 
preveritev.

izpolnjeni vsi pogoji za dostop. V izjemno 
nujnih primerih, kadar je predčasni dostop 
do podatkov potreben za odziv na posebno 
in dejansko grožnjo, povezano s 
terorističnimi kaznivimi dejanji in drugimi 
hudimi kaznivimi dejanji, bi morali organi, 
pristojni za preverjanje, zahtevo najprej 
obdelati in šele naknadno opraviti 
preveritev.

Or. en

Predlog spremembe 42
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da se zaščitijo osebni podatki in zlasti 
da se ne dopuščajo sistematične 
primerjave, ki bi jih bilo treba 
prepovedati, bi bilo treba obdelovanje 
podatkov iz sistema EURODAC opraviti 
za vsak primer posebej ter po potrebi 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj. Poleg 
tega bi bilo treba dostop dovoliti le, če 
primerjave s podatki iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk držav članic in iz 
podatkovnih zbirk za avtomatsko 
identifikacijo prstnih odtisov drugih držav 
članic po Sklepu Sveta 2008/615/PNZ z 
dne 23. junija 2008 o poglobitvi 
čezmejnega sodelovanja, zlasti na 
področju boja proti terorizmu in 
čezmejnemu kriminalu, ne ponudijo 
zadetka. Ta pogoj bo izpolnjen, če se 
predhodno izvede Sklep Sveta, saj 
preverjanje podatkov v sistemu 
EURODAC zaradi kazenskega pregona 
ne bo dopuščeno, če ne bodo najprej 
opravljeni zgoraj omenjeni koraki. 
Poseben primer obstaja predvsem takrat, 

črtano
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kadar je zahteva za primerjavo povezana 
bodisi z določeno in konkretno situacijo 
bodisi z določeno in konkretno 
nevarnostjo v zvezi s terorističnim ali 
drugim hudim kaznivim dejanjem bodisi z 
določenimi osebami, za katere se 
utemeljeno sumi, da bodo storile ali so 
storile teroristična kazniva dejanja ali 
druga huda kazniva dejanja. Poseben 
primer obstaja tudi, kadar je zahteva za 
primerjavo povezana z osebo, ki je žrtev 
terorističnega ali drugega hudega 
kaznivega dejanja. Imenovani organi in 
Europol bi morali primerjavo s podatki iz 
sistema EURODAC zahtevati torej le, če 
upravičeno domnevajo, da bodo s takšno 
primerjavo podatkov dobili podatke, ki jim 
bodo znatno pomagali pri preprečevanju, 
odkrivanju ali preiskovanju terorističnih 
ali drugih hudih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 43
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da se zaščitijo osebni podatki in zlasti 
da se ne dopuščajo sistematične 
primerjave, ki bi jih bilo treba prepovedati, 
bi bilo treba obdelovanje podatkov iz 
sistema EURODAC opraviti za vsak 
primer posebej ter po potrebi zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj. Poleg tega bi bilo 
treba dostop dovoliti le, če primerjave s 
podatki iz nacionalnih podatkovnih zbirk 
držav članic in iz podatkovnih zbirk za 
avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov 
drugih držav članic po Sklepu Sveta 
2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o 

(26) Da se zaščitijo osebni podatki in zlasti 
da se ne dopuščajo sistematične 
primerjave, ki bi jih bilo treba prepovedati, 
bi bilo treba obdelovanje podatkov iz 
sistema EURODAC opraviti za vsak 
primer posebej ter po potrebi zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj. Poleg tega bi bilo 
treba dostop dovoliti le, če primerjave s 
podatki iz nacionalnih podatkovnih zbirk 
držav članic in iz podatkovnih zbirk za 
avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov 
drugih držav članic po Sklepu Sveta 
2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o 
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poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti 
na področju boja proti terorizmu in 
čezmejnemu kriminalu, ne ponudijo 
zadetka. Ta pogoj bo izpolnjen, če se 
predhodno izvede Sklep Sveta, saj 
preverjanje podatkov v sistemu 
EURODAC zaradi kazenskega pregona ne 
bo dopuščeno, če ne bodo najprej 
opravljeni zgoraj omenjeni koraki. Poseben 
primer obstaja predvsem takrat, kadar je 
zahteva za primerjavo povezana bodisi z 
določeno in konkretno situacijo bodisi z 
določeno in konkretno nevarnostjo v zvezi 
s terorističnim ali drugim hudim kaznivim 
dejanjem bodisi z določenimi osebami, za 
katere se utemeljeno sumi, da bodo storile 
ali so storile teroristična kazniva dejanja ali 
druga huda kazniva dejanja. Poseben 
primer obstaja tudi, kadar je zahteva za 
primerjavo povezana z osebo, ki je žrtev 
terorističnega ali drugega hudega 
kaznivega dejanja. Imenovani organi in 
Europol bi morali primerjavo s podatki iz 
sistema EURODAC zahtevati torej le, če 
upravičeno domnevajo, da bodo s takšno 
primerjavo podatkov dobili podatke, ki jim 
bodo znatno pomagali pri preprečevanju, 
odkrivanju ali preiskovanju terorističnih ali 
drugih hudih kaznivih dejanj.

poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti 
na področju boja proti terorizmu in 
čezmejnemu kriminalu, ne ponudijo 
zadetka. Ta pogoj bo izpolnjen, če se 
predhodno izvede Sklep Sveta
2008/615/PNZ, saj preverjanje podatkov v 
sistemu EURODAC zaradi kazenskega 
pregona ne bo dopuščeno, če ne bodo 
najprej opravljeni zgoraj omenjeni koraki.
Imenovane organe bi bilo treba tudi 
spodbujati, da, kadar je to primerno, pred 
dostopom do sistema EURODAC opravijo 
poizvedbo v vizumskem informacijskem 
sistemu (VIS) v skladu s Sklepom Sveta 
2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o 
dostopu imenovanih organov držav članic 
in Europola do vizumskega 
informacijskega sistema (VIS) za iskanje 
podatkov za namene preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja terorističnih 
dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj1

. 

Poseben primer obstaja predvsem takrat, 
kadar je zahteva za primerjavo povezana 
bodisi z določeno in konkretno situacijo 
bodisi z določeno in konkretno nevarnostjo 
v zvezi s terorističnim ali drugim hudim 
kaznivim dejanjem bodisi z določenimi 
osebami, za katere se utemeljeno sumi, da 
bodo storile ali so storile teroristična 
kazniva dejanja ali druga huda kazniva 
dejanja. Poseben primer obstaja tudi, kadar 
je zahteva za primerjavo povezana z osebo, 
ki je žrtev terorističnega ali drugega 
hudega kaznivega dejanja. Imenovani 
organi in Europol bi morali primerjavo s 
podatki iz sistema EURODAC zahtevati 
torej le, če upravičeno domnevajo, da bodo 
s takšno primerjavo podatkov dobili 
podatke, ki jim bodo znatno pomagali pri 
preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju 
terorističnih ali drugih hudih kaznivih 
dejanj.

___________________
1 UL L 218, 13.8.2008, str. 129.

Or. en
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Obrazložitev

Zaželeno je, da se pred preverjanjem sistema Eurodac najprej pregleda vizumski 
informacijski sistem. Ker pa to ni vedno tehnično izvedljivo in primerno v vseh primerih, bi 
morali to storiti le, kadar je mogoče.

Predlog spremembe 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da se zaščitijo osebni podatki in zlasti 
da se ne dopuščajo sistematične 
primerjave, ki bi jih bilo treba prepovedati, 
bi bilo treba obdelovanje podatkov iz 
sistema EURODAC opraviti za vsak 
primer posebej ter po potrebi zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj. Poleg tega bi bilo 
treba dostop dovoliti le, če primerjave s 
podatki iz nacionalnih podatkovnih zbirk 
držav članic in iz podatkovnih zbirk za 
avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov 
drugih držav članic po Sklepu Sveta 
2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o 
poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti 
na področju boja proti terorizmu in 
čezmejnemu kriminalu, ne ponudijo 
zadetka. Ta pogoj bo izpolnjen, če se 
predhodno izvede Sklep Sveta, saj 
preverjanje podatkov v sistemu 
EURODAC zaradi kazenskega pregona ne 
bo dopuščeno, če ne bodo najprej 
opravljeni zgoraj omenjeni koraki. Poseben 
primer obstaja predvsem takrat, kadar je 
zahteva za primerjavo povezana bodisi z 
določeno in konkretno situacijo bodisi z 
določeno in konkretno nevarnostjo v zvezi 
s terorističnim ali drugim hudim kaznivim 
dejanjem bodisi z določenimi osebami, za 
katere se utemeljeno sumi, da bodo storile 
ali so storile teroristična kazniva dejanja ali 

(26) Da se zaščitijo osebni podatki in zlasti 
da se ne dopuščajo sistematične 
primerjave, ki bi jih bilo treba prepovedati, 
bi bilo treba obdelovanje podatkov iz 
sistema EURODAC opraviti za vsak 
primer posebej ter po potrebi zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj. Poleg tega bi bilo 
treba dostop dovoliti le, če primerjave s 
podatki iz nacionalnih podatkovnih zbirk 
držav članic, iz vizumskega 
informacijskega sistema in iz podatkovnih 
zbirk za avtomatsko identifikacijo prstnih 
odtisov drugih držav članic po Sklepu 
Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 
o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti 
na področju boja proti terorizmu in 
čezmejnemu kriminalu, ne ponudijo 
zadetka. Ta pogoj bo izpolnjen, če se 
predhodno izvede Sklep Sveta, saj 
preverjanje podatkov v sistemu 
EURODAC zaradi kazenskega pregona ne 
bo dopuščeno, če ne bodo najprej 
opravljeni zgoraj omenjeni koraki. Poseben 
primer obstaja predvsem takrat, kadar je 
zahteva za primerjavo povezana bodisi z 
določeno in konkretno situacijo bodisi z 
določeno in konkretno nevarnostjo v zvezi 
s terorističnim ali drugim hudim kaznivim 
dejanjem bodisi z določenimi osebami, za 
katere se utemeljeno sumi, da bodo storile 
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druga huda kazniva dejanja. Poseben 
primer obstaja tudi, kadar je zahteva za 
primerjavo povezana z osebo, ki je žrtev 
terorističnega ali drugega hudega 
kaznivega dejanja. Imenovani organi in 
Europol bi morali primerjavo s podatki iz 
sistema EURODAC zahtevati torej le, če 
upravičeno domnevajo, da bodo s takšno 
primerjavo podatkov dobili podatke, ki jim 
bodo znatno pomagali pri preprečevanju, 
odkrivanju ali preiskovanju terorističnih ali 
drugih hudih kaznivih dejanj.

ali so storile teroristična kazniva dejanja ali 
druga huda kazniva dejanja. Poseben 
primer obstaja tudi, kadar je zahteva za 
primerjavo povezana z osebo, ki je žrtev 
terorističnega ali drugega hudega 
kaznivega dejanja. Imenovani organi in 
Europol bi morali primerjavo s podatki iz 
sistema EURODAC zahtevati torej le, če 
upravičeno domnevajo, da bodo s takšno 
primerjavo podatkov dobili podatke, ki jim 
bodo znatno pomagali pri preprečevanju,
odkrivanju ali preiskovanju terorističnih ali 
drugih hudih kaznivih dejanj.

Or. en

Obrazložitev

Pred dostopom do sistema Eurodac bi morali uporabiti vse sedanje sisteme EU.

Predlog spremembe 45
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Če država članica, ki zahteva 
primerjavo podatkov, ugotovi, da se 
podatki iz sistema EURODAC nanašajo 
na mladoletnika, lahko ta država te 
podatke uporabi zaradi kazenskega 
pregona le v skladu s pravom navedene 
države za mladoletnike in v skladu z 
obveznostjo, da najprej upošteva največjo 
korist za otroka.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) V skladu z načelom subsidiarnosti, 
kot ga določa člen 5 Pogodbe, cilja
predlaganih ukrepov, namreč vzpostavitve 
sistema za primerjavo podatkov o prstnih 
odtisih za pomoč pri izvajanju azilne 
politike Skupnosti, že zaradi njegove 
narave ni mogoče dovolj učinkovito 
dosegati na ravni držav članic, temveč se 
ga lahko bolje dosega na ravni Skupnosti.
V skladu z načelom sorazmernosti , 
določenim v navedenem členu, ta uredba 
ne presega okvirov, potrebnih za doseganje
navedenih ciljev.

(29) Ker cilja te uredbe, namreč 
vzpostavitve sistema za primerjavo 
podatkov o prstnih odtisih za pomoč pri 
izvajanju azilne politike Unije, že zaradi 
njegove narave ni mogoče dovolj 
učinkovito dosegati na ravni držav članic, 
temveč se ga lahko bolje dosega na ravni
Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
okvirov, potrebnih za doseganje tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 47
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Direktiva 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov, ki jo skladno s to uredbo 
izvajajo države članice , razen če podatkov 
ne obdelajo imenovani organi držav 
članic zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj .

(30) Direktiva 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov, ki jo skladno s to uredbo 
izvajajo države članice.

Or. en

Predlog spremembe 48
Cornelis de Jong
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z 
dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah, se uporablja za 
vsako obdelavo osebnih podatkov, ki jo 
izvajajo imenovani organi držav članic, 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s 
to uredbo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Prepovedati bi bilo treba pošiljanje 
podatkov, pridobljenih ob upoštevanju tega 
sklepa, tretjim državam ali mednarodnim 
organizacijam ali zasebnim subjektom, 
zato da se zagotovi pravica do azila in da 
so osebe, ki so vložile prošnjo za 
mednarodno zaščito, zaščitene pred tem, da 
bi se njihovi podatki razkrili kateri koli 
tretji državi. Ta prepoved ne posega v 
pravico držav članic do pošiljanja takih 
podatkov tretjim državam, v katerih se 
uporablja Uredba (EU) št. […/…] [o 
vzpostavitvi meril in mehanizmov za 
določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva], zato da imajo države 

(33) Prepovedati bi bilo treba pošiljanje 
podatkov, pridobljenih ob upoštevanju tega 
sklepa, tretjim državam ali mednarodnim 
organizacijam ali zasebnim subjektom, 
zato da se zagotovi pravica do azila in da 
so osebe, ki so vložile prošnjo za 
mednarodno zaščito, zaščitene pred tem, da 
bi se njihovi podatki razkrili kateri koli 
tretji državi. Ta prepoved ne posega v 
pravico držav članic do pošiljanja takih 
podatkov tretjim državam, v katerih se 
uporablja Uredba (EU) št. […/…] [o 
vzpostavitvi meril in mehanizmov za 
določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva], zato da imajo države 
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članice za namene te uredbe možnost 
sodelovanja s takimi tretjimi državami.

članice za namene te uredbe možnost 
sodelovanja s takimi tretjimi državami.
Prepoved pošiljanja tretjim državam bi 
morala veljati za podatke iz sistema 
EURODAC, pridobljene v skladu s to 
uredbo, in osebne podatke, ki se izmenjajo 
na dvostranski ravni po poizvedbi v 
sistemu EURODAC in se shranijo ali 
obdelajo na nacionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

To dopolnjuje predlog spremembe k členu 35. Čim bolj je treba omejiti tveganje, da bi bila s 
prošnjo prosilca za azil seznanjena njegova država izvora.

Predlog spremembe 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Prepovedati bi bilo treba pošiljanje 
podatkov, pridobljenih ob upoštevanju tega 
sklepa, tretjim državam ali mednarodnim 
organizacijam ali zasebnim subjektom, 
zato da se zagotovi pravica do azila in da 
so osebe, ki so vložile prošnjo za 
mednarodno zaščito, zaščitene pred tem, da 
bi se njihovi podatki razkrili kateri koli 
tretji državi. Ta prepoved ne posega v 
pravico držav članic do pošiljanja takih 
podatkov tretjim državam, v katerih se 
uporablja Uredba (EU) št. […/…] [o 
vzpostavitvi meril in mehanizmov za 
določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva], zato da imajo države 
članice za namene te uredbe možnost 
sodelovanja s takimi tretjimi državami.

(33) Prepovedati bi bilo treba pošiljanje 
podatkov, pridobljenih ob upoštevanju tega 
sklepa, tretjim državam ali mednarodnim 
organizacijam ali zasebnim subjektom, 
zato da se zagotovi pravica do azila in da 
so osebe, ki so vložile prošnjo za 
mednarodno zaščito, zaščitene pred tem, da 
bi se njihovi podatki razkrili kateri koli 
tretji državi. Ta prepoved ne posega v 
pravico držav članic do pošiljanja takih 
podatkov tretjim državam, v katerih se 
uporablja Uredba (EU) št. […/…] [o 
vzpostavitvi meril in mehanizmov za 
določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva], zato da imajo države 
članice za namene te uredbe možnost 
sodelovanja s takimi tretjimi državami. Ta 
pravica ne bi smela veljati za pošiljanje na 
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kazenski pregon vezanih podatkov tretjim 
državam.

Or. en

Obrazložitev

Ker gre za ranljive posameznike, bi morali prepovedati pošiljanje podatkov tretjim državam v 
kontekstu kazenskega pregona.

Predlog spremembe 51
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Nacionalni organi, pristojni za 
nadzor obdelave osebnih podatkov, bi 
morali preveriti, ali države članice 
zakonito obdelujejo osebne podatke, 
nadzorni organ, vzpostavljen s sklepom 
Europola, pa, ali Europol zakonito izvaja 
dejavnosti obdelave podatkov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 52
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Obdelava osebnih podatkov v 
institucijah, organih, uradih in agencijah 
Unije pri uporabi te uredbe poteka v 
skladu z Uredbo (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 

(35) Obdelava osebnih podatkov v 
institucijah in organih Unije, ki se izvaja 
na podlagi te uredbe, poteka v skladu z 
Uredbo (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 
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takih podatkov ter zlasti s členoma 21 in 
22 Uredbe, ki se nanašata na zaupnost in 
varnost obdelave. Nekatere točke, ki se 
nanašajo na odgovornost za obdelavo 
podatkov in nadzor varstva podatkov, pa bi 
bilo treba dodatno pojasniti.

podatkov. Nekatere točke, ki se nanašajo 
na odgovornost za obdelavo podatkov in 
nadzor varstva podatkov, pa bi bilo treba 
dodatno pojasniti.

Or. en

Predlog spremembe 53
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, je treba obvestiti 
o namenu obdelave njegovih podatkov v 
sistemu EURODAC, pri čemer je treba 
opisati cilje dublinske uredbe in to, kako 
lahko organi kazenskega pregona 
uporabijo njegove podatke.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da morajo organi v skladu s členom 29(1) obvestiti posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o tem, kako lahko organi kazenskega pregona uporabijo 
njegove podatke.

Predlog spremembe 54
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Primerno je, da se delovanje sistema 
EURODAC spremlja in ocenjuje v rednih 
časovnih presledkih.

(37) Primerno je, da se delovanje sistema 
EURODAC spremlja in ocenjuje v rednih 
časovnih presledkih, pri čemer je treba 
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preverjati tudi, ali je dostop organov 
kazenskega pregona povzročil 
stigmatizacijo prosilcev za mednarodno 
zaščito, kot je omenjeno v oceni Komisije 
o skladnosti predloga z Listino o temeljnih 
pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 55
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Države članice je treba obvestiti o 
statusu posameznih azilnih postopkov, da 
bi se olajšala ustrezna uporaba Uredbe
(EU) št. […/…] [o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva].

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en

Predlog spremembe 56
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
ter se uporablja skladno z njimi in upošteva 
načela, uveljavljena zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta 
uredba zlasti v celoti spoštuje pravico 
posameznika do varstva osebnih podatkov 
in azila.

(40) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
ter se uporablja skladno z njimi in upošteva 
načela, uveljavljena zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah.
Namen te uredbe je zlasti poskrbeti za 
polno spoštovanje varstva osebnih 
podatkov in pravice do iskanja azila ter 
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spodbujati uporabo členov 8 in 18 Listine.

Or. en

Predlog spremembe 57
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o 
stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 
Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije, Danska ne sodeluje pri 
sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni 
zavezujoča in se v njej ne uporablja. Kar 
zadeva Dansko, ta uredba, razen postopka 
za primerjavo in pošiljanje podatkov 
zaradi kazenskega pregona iz člena 5, 
člena 6, členov 19–22, člena 33, člena 36, 
člena 39(3), člena 40(8) in člena 43,
pomeni spremembo Uredbe EURODAC v 
smislu Sporazuma med Evropsko 
skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih 
in mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, 
vložene na Danskem ali v kateri koli drugi 
državi članici Evropske unije, in o
„Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov 
zaradi učinkovite uporabe Dublinske 
konvencije. Danska mora zato v skladu s 
členom 3 navedenega sporazuma Komisijo 
uradno obvestiti o svoji odločitvi, ali bo 
prenesla vsebino te uredbe, in če se tako 
odloči, ta uredba ustvarja vzajemne 
obveznosti po mednarodnem pravu med 
Dansko in Evropsko unijo. Ko se ta 
prenovljena uredba sprejme in po 
priporočilu Komisije za Sklep Sveta o 
odobritvi začetka pogajanj, bodo z Dansko 
opravljena posvetovanja, ali želi začeti 
pogajanja o dopolnilnih sporazumih, ki bi 
prav tako zajemali postopek za primerjavo 
in pošiljanje podatkov zaradi kazenskega 

(41) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o 
stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 
Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije, Danska ne sodeluje pri 
sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni 
zavezujoča in se v njej ne uporablja. Kar 
zadeva Dansko, ta uredba pomeni 
spremembo Uredbe EURODAC v smislu 
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Kraljevino Dansko o merilih in 
mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, 
vložene na Danskem ali v kateri koli drugi 
državi članici Evropske unije, in o
„Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov 
zaradi učinkovite uporabe Dublinske 
konvencije. Danska mora zato v skladu s 
členom 3 navedenega sporazuma Komisijo 
uradno obvestiti o svoji odločitvi, ali bo 
prenesla vsebino te uredbe, in če se tako 
odloči, ta uredba ustvarja vzajemne 
obveznosti po mednarodnem pravu med 
Dansko in Evropsko unijo.
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pregona iz člena 5, člena 6, členov 19–22, 
člena 33, člena 36, člena 39(3), 
člena 40(8) in člena 43. 

Or. en

Predlog spremembe 58
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Kar zadeva Republiko Islandijo in 
Kraljevino Norveško, ta uredba, razen 
postopka za primerjavo in pošiljanje 
podatkov zaradi kazenskega pregona iz 
člena 5, člena 6, členov 19–22, člena 33, 
člena 36, člena 39(3), člena 40(8) in 
člena 43, pomeni nov ukrep v zvezi s 
sistemom EURODAC v smislu Sporazuma 
med Evropsko skupnostjo in Republiko 
Islandijo ter Kraljevino Norveško o merilih 
in mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, 
vložene v državi članici, na Islandiji ali na 
Norveškem. Če se bosta Republika 
Islandija in Kraljevina Norveška odločili to 
uredbo prenesti v svoj notranji pravni red, 
se bo posledično ta uredba uporabljala v 
njunih medsebojnih odnosih in v njunih 
odnosih z državami članicami Evropske 
unije. Ko se ta prenovljena uredba 
sprejme in po priporočilu Komisije za 
Sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj, 
bodo z Republiko Islandijo in Kraljevino 
Norveško opravljena posvetovanja, ali 
želita začeti pogajanja o dopolnilnih 
sporazumih, ki bi prav tako zajemali 
postopek za primerjavo in pošiljanje 
podatkov zaradi kazenskega pregona iz 
člena 5, člena 6, členov 19–22, člena 33, 
člena 36, člena 39(3), člena 40(8) in 
člena 43. 

(44) Kar zadeva Republiko Islandijo in 
Kraljevino Norveško, ta uredba pomeni 
nov ukrep v zvezi s sistemom EURODAC 
v smislu Sporazuma med Evropsko 
skupnostjo in Republiko Islandijo ter 
Kraljevino Norveško o merilih in 
mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, 
vložene v državi članici, na Islandiji ali na 
Norveškem. Če se bosta Republika 
Islandija in Kraljevina Norveška odločili to 
uredbo prenesti v svoj notranji pravni red, 
se bo posledično ta uredba uporabljala v 
njunih medsebojnih odnosih in v njunih 
odnosih z državami članicami Evropske 
unije.
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Or. en

Predlog spremembe 59
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Kar zadeva Švicarsko konfederacijo, 
ta uredba, razen postopka za primerjavo in 
pošiljanje podatkov zaradi kazenskega 
pregona iz člena 5, člena 6, členov 19–22, 
člena 33, člena 36, člena 39(3), 
člena 40(8) in člena 43, pomeni nov ukrep 
v zvezi s sistemom EURODAC v smislu 
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Švicarsko konfederacijo o merilih in 
mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, 
vložene v državi članici ali v Švici. Če se 
bo Švicarska konfederacija odločila to 
uredbo prenesti v svoj notranji pravni red, 
se bo posledično ta uredba uporabljala v 
njenih odnosih z državami članicami 
Evropske unije. Ko se ta prenovljena 
uredba sprejme in po priporočilu Komisije 
za Sklep Sveta o odobritvi začetka 
pogajanj, bodo s Švicarsko konfederacijo 
opravljena posvetovanja, ali želi začeti 
pogajanja o dopolnilnih sporazumih, ki bi 
prav tako zajemali postopek za primerjavo 
in pošiljanje podatkov zaradi kazenskega 
pregona iz člena 5, člena 6, členov 19–22, 
člena 33, člena 36, člena 39(3), 
člena 40(8) in člena 43, pod pogojem, da 
se sprejme ločen sporazum o uporabi 
ustreznih določb Sklepa Sveta 
2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega 
sodelovanja. 

(45) Kar zadeva Švicarsko konfederacijo, 
ta uredba pomeni nov ukrep v zvezi s 
sistemom EURODAC v smislu Sporazuma 
med Evropsko skupnostjo in Švicarsko 
konfederacijo o merilih in mehanizmih za 
določitev države, odgovorne za obravnavo 
prošnje za azil, vložene v državi članici ali 
v Švici. Če se bo Švicarska konfederacija 
odločila to uredbo prenesti v svoj notranji 
pravni red, se bo posledično ta uredba 
uporabljala v njenih odnosih z državami 
članicami Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 60
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Kar zadeva Kneževino Lihtenštajn, ta 
uredba, razen postopka za primerjavo in 
pošiljanje podatkov zaradi kazenskega 
pregona iz člena 5, člena 6, členov 19–22, 
člena 33, člena 36, člena 39(3), 
člena 40(8) in člena 43, pomeni nov ukrep 
v zvezi s sistemom EURODAC v smislu 
Protokola med Evropsko skupnostjo, 
Švicarsko konfederacijo in Kneževino 
Lihtenštajn o pristopu Kneževine 
Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko 
skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o 
merilih in mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, 
vložene v državi članici ali v Švici. Če se 
bo Kneževina Lihtenštajn odločila to 
uredbo prenesti v svoj notranji pravni red, 
se bo posledično ta uredba uporabljala v 
njenih odnosih s Švicarsko konfederacijo 
in državami članicami Evropske unije. Ko 
se ta prenovljena uredba sprejme in po 
priporočilu Komisije za Sklep Sveta o 
odobritvi začetka pogajanj, bodo s 
Kneževino Lihtenštajn opravljena 
posvetovanja, ali želi začeti pogajanja o 
dopolnilnih sporazumih, ki bi prav tako 
zajemali postopek za primerjavo in 
pošiljanje podatkov zaradi kazenskega 
pregona iz člena 5, člena 6, členov 19–22, 
člena 33, člena 36, člena 39(3), 
člena 40(8) in člena 43, pod pogojem, da 
se sprejme ločen sporazum o uporabi 
ustreznih določb Sklepa Sveta 
2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega 
sodelovanja. 

(46) Kar zadeva Kneževino Lihtenštajn, ta 
uredba pomeni nov ukrep v zvezi s 
sistemom EURODAC v smislu Protokola 
med Evropsko skupnostjo, Švicarsko 
konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o 
pristopu Kneževine Lihtenštajn k 
Sporazumu med Evropsko skupnostjo in 
Švicarsko konfederacijo o merilih in 
mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, 
vložene v državi članici ali v Švici. Če se 
bo Kneževina Lihtenštajn odločila to 
uredbo prenesti v svoj notranji pravni red, 
se bo posledično ta uredba uporabljala v 
njenih odnosih s Švicarsko konfederacijo 
in državami članicami Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa tudi pogoje, pod 
katerimi lahko imenovani organi držav 
članic in Evropski policijski urad 
(Europol) zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s tistimi iz osrednje 
podatkovne zbirke sistema EURODAC 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj. 

črtano

(Ta sprememba velja za celotno besedilo; 
če bo sprejeta, bo zahtevala črtanje vseh 
določb, povezanih z dostopom do sistema 
EURODAC za namene kazenskega 
pregona, in ustrezno prilagoditev 
celotnega besedila.)

Or. en

Obrazložitev

Organom kazenskega pregona ne bi smeli dovoliti, da dostopajo do podatkovne zbirke 
Eurodac. Ta predlog spremembe bi bilo treba ustrezno upoštevati v celotnem besedilu.

Predlog spremembe 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa tudi pogoje, pod 
katerimi lahko imenovani organi držav 
članic in Evropski policijski urad 
(Europol) zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s tistimi iz osrednje 
podatkovne zbirke sistema EURODAC 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 

črtano
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preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj. 

(Ta sprememba velja za celotno besedilo; 
če bo sprejeta, bo zahtevala črtanje vseh 
določb, povezanih z dostopom do sistema 
EURODAC za namene kazenskega 
pregona, in ustrezno prilagoditev 
celotnega besedila.)

Or. en

Predlog spremembe 63
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa tudi pogoje, pod 
katerimi lahko imenovani organi držav 
članic in Evropski policijski urad 
(Europol) zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s tistimi iz osrednje 
podatkovne zbirke sistema EURODAC 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj. 

črtano

(Ta sprememba velja za celotno besedilo; 
če bo sprejeta, bo zahtevala črtanje vseh 
določb, povezanih z dostopom do sistema 
EURODAC za namene kazenskega 
pregona, in ustrezno prilagoditev 
celotnega besedila.)

Or. en

Predlog spremembe 64
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „oseba, ki se ji prizna mednarodna 
zaščita“, pomeni državljana tretje države 
ali osebo brez državljanstva , ki se ji prizna 
pravica do mednarodne zaščite, kot je 
opredeljena v členu 2(a) Direktive Sveta 
2004/83/ES ;

(d) „oseba, ki se ji prizna mednarodna 
zaščita“, pomeni državljana tretje države 
ali osebo brez državljanstva, ki se ji prizna
pravica do mednarodne zaščite, kot je 
opredeljena v členu 2(a) Direktive
2011/95/EU;

Or. en

Predlog spremembe 65
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „Europol“ pomeni Evropski policijski 
urad, kakor je ustanovljen s Sklepom 
2009/371/PNZ;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 66
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ki ustrezajo ali so 
enakovredna kaznivim dejanjem iz členov 
1 do 4 Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ; 

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 67
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „huda kazniva dejanja“ pomenijo 
oblike kriminala, ki ustrezajo ali so 
enakovredna dejanjem iz člena 2(2) 
Okvirnega Sklepa 2002/584/PNZ, če so 
kazniva z zaporno kaznijo ali ukrepom, 
vezanim na odvzem prostosti do najmanj 
treh let po nacionalni zakonodaji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo 
podatke o bodisi prstnih odtisih vseh prstov 
ali vsaj obeh kazalcev, če slednja manjkata, 
pa odtisih vseh ostalih prstov osebe, bodisi 
sledeh prstnih odtisov.

(l) „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo 
podatke o prstnih odtisih vseh prstov ali 
vsaj obeh kazalcev, če slednja manjkata, pa 
odtisih vseh ostalih prstov osebe.

Or. en

Obrazložitev

Ker ne obstajajo skupni evropski standardi za preverjanje sledi prstnih odtisov in ker lahko 
uporaba sledi prstnih odtisov zlahka privede do zmotne obtožbe, če postopek preverjanja in 
merila niso dovolj podrobno določeni, v okviru preverjanja podatkov s podatkovno zbirko 
EURODAC za namene kazenskega pregona ne bi smeli uporabljati sledi prstnih odtisov.

Predlog spremembe 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo 
podatke o bodisi prstnih odtisih vseh prstov 
ali vsaj obeh kazalcev, če slednja manjkata, 
pa odtisih vseh ostalih prstov osebe, bodisi 
sledeh prstnih odtisov.

(l) „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo 
podatke o prstnih odtisih vseh prstov ali 
vsaj obeh kazalcev, če slednja manjkata, pa 
odtisih vseh ostalih prstov osebe.

Or. en

Obrazložitev

Ker je sled prstnega odtisa samo delni odtis, se lahko ujema z več odtisi. Zato obstaja veliko 
tveganje, da bo zmotno obtožena nedolžna oseba. Ker gre za ranljive posameznike, bi morali 
uporabljati samo čiste prstne odtise.

Predlog spremembe 70
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pojmi, opredeljeni v členu 2 Direktive 
95/46/ES, imajo enak pomen v tej 
uredbi, razen če osebne podatke obdelajo 
imenovani organi držav članic zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj in drugih 
hudih kaznivih dejanj.

2. Pojmi, opredeljeni v členu 2 Direktive 
95/46/ES, imajo enak pomen v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 71
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pojmi, opredeljeni v členu 2 Okvirnega 
sklepa 2008/977/PNZ, imajo enak pomen 
v tej uredbi, kadar osebne podatke 
obdelajo imenovani organi držav članic 
zaradi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s 
to uredbo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) računalniško podprte osrednje 
podatkovne zbirke prstnih odtisov
(centralni sistem), ki jo sestavljata: 

(a) računalniško podprte osrednje 
podatkovne zbirke prstnih odtisov
(centralni sistem), ki jo sestavljata

– centralna enota, – centralna enota,

– sistem neprekinjenega delovanja; – načrt neprekinjenega delovanja;

Or. en

Obrazložitev

Tako pomemben sistem, kot je EURODAC, bi moral biti urejen z dobrim in preverjenim 
načrtom neprekinjenega delovanja in ne zgolj s tehničnim sistemom. Načrt neprekinjenega 
delovanja bi moral urejati posledice z vidika varstva podatkov, varnosti in stroškov v primeru 
večjih motenj ali nesreč.

Predlog spremembe 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
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Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za operativno upravljanje
sistema EURODAC je odgovorna 
Agencija. Agencija v sodelovanju z 
državami članicami zagotovi, da se za 
centralni sistem vedno uporablja najboljša 
razpoložljiva tehnologija, ki je predmet 
analize stroškov in koristi.

1. Za operativno upravljanje sistema 
EURODAC je odgovorna Agencija.
Agencija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da se za centralni 
sistem vedno uporabljajo najboljše 
razpoložljive in najvarnejše tehnike, ki so
predmet analize stroškov in koristi.

Or. en

Obrazložitev

Koncept tehnik je širši; vključuje tako uporabljen tehnološki postopek kot tudi način 
načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in upravljanja instalacije.

Predlog spremembe 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za operativno upravljanje
sistema EURODAC je odgovorna 
Agencija. Agencija v sodelovanju z 
državami članicami zagotovi, da se za 
centralni sistem vedno uporablja najboljša 
razpoložljiva tehnologija, ki je predmet 
analize stroškov in koristi.

1. Za operativno upravljanje sistema 
EURODAC je odgovorna Agencija.
Agencija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da se za centralni 
sistem vedno uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnike, ki so predmet 
analize stroškov in koristi.

Or. en

Obrazložitev

Najboljše razpoložljive tehnike vključujejo tako uporabljeno tehnologijo kot tudi način 
načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in upravljanja instalacije. Ta pojem je obravnavan kot 
ključno načelo pri pregledu okvira EU za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel



PE500.400v01-00 38/97 AM\917925SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za operativno upravljanje
sistema EURODAC je odgovorna 
Agencija. Agencija v sodelovanju z 
državami članicami zagotovi, da se za 
centralni sistem vedno uporablja najboljša 
razpoložljiva tehnologija, ki je predmet 
analize stroškov in koristi.

1. Za operativno upravljanje sistema 
EURODAC je odgovorna Agencija.
Agencija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da se za centralni 
sistem vedno uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnike, ki so predmet 
analize stroškov in koristi.

Or. en

Obrazložitev

Najboljše razpoložljive tehnike vključujejo tako uporabljeno tehnologijo kot tudi način 
načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in upravljanja instalacije. Ta pojem je obravnavan kot 
ključno načelo pri pregledu okvira EU za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Operativno upravljanje sistema 
EURODAC v skladu s to uredbo obsega 
vse naloge, ki so potrebne za delovanje 
sistema 24 ur na dan in 7 dni na teden, 
zlasti vzdrževalna dela in tehnični razvoj, 
ki so potrebni za zagotovitev zadovoljive 
ravni delovanja sistema, zlasti glede časa, 
potrebnega za iskanje v centralnem 
sistemu.

5. Operativno upravljanje sistema 
EURODAC v skladu s to uredbo obsega 
vse naloge, ki so potrebne za delovanje 
sistema 24 ur na dan in 7 dni na teden, 
zlasti vzdrževalna dela in tehnični razvoj, 
ki so potrebni za zagotovitev zadovoljive 
ravni delovanja sistema, zlasti glede časa, 
potrebnega za iskanje v centralnem 
sistemu. Razvije se načrt neprekinjenega 
delovanja, pri čemer se upoštevajo potrebe 
po vzdrževanju in nepredvidene prekinitve 
delovanja sistema, vključno z vplivom 
ukrepov za neprekinjeno delovanje na 
varstvo podatkov in varnost.

Or. en



AM\917925SL.doc 39/97 PE500.400v01-00

SL

Predlog spremembe 77
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Imenovani organi za namen dostopa 

zaradi kazenskega pregona
1. Države članice imenujejo organe, 
pooblaščene za dostopanje do podatkov iz 
sistema EURODAC v skladu s to uredbo. 
Imenovani organi so organi držav članic, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.
2. Vsaka država članica vodi evidenco 
imenovanih organov.
3. Vsaka država članica vodi na 
nacionalni ravni evidenco operativnih 
enot, ki so v okviru imenovanih organov 
pooblaščene, da zahtevajo primerjave s 
podatki iz sistema EURODAC prek 
nacionalne dostopne točke.

Or. en

Predlog spremembe 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo organe, 
pooblaščene za dostopanje do podatkov iz 
sistema EURODAC v skladu s to uredbo.
Imenovani organi so organi držav članic, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje ali 

1. Za namene iz člena 1(2) države članice 
imenujejo organe, pooblaščene za 
dostopanje do podatkov iz sistema 
EURODAC v skladu s to uredbo.
Imenovani organi so organi držav članic, 
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preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.

pristojni za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.
Imenovani organi ne vključujejo agencij 
ali enot, ki so odgovorne za obveščevalne 
podatke v zvezi z državno varnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili omejen dostop za namene kazenskega pregona, je najustrezneje uporabiti 
sklic na člen 1(2). Ker gre za ukrep na področju kazenskega pregona, bi morali biti 
nacionalni organi, ki so odgovorni za obveščevalne podatke in ne za pregon kaznivih dejanj, 
izključeni v skladu s členom 72 PES.

Predlog spremembe 79
Claude Moraes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo organe, 
pooblaščene za dostopanje do podatkov iz 
sistema EURODAC v skladu s to uredbo.
Imenovani organi so organi držav članic, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.

1. Za namene iz člena 1(2) države članice 
imenujejo organe, pooblaščene za 
dostopanje do podatkov iz sistema 
EURODAC v skladu s to uredbo.
Imenovani organi so organi držav članic, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica vodi na 3. Vsaka država članica vodi evidenco 
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nacionalni ravni evidenco operativnih 
enot, ki so v okviru imenovanih organov 
pooblaščene, da zahtevajo primerjave s 
podatki iz sistema EURODAC prek 
nacionalne dostopne točke.

operativnih enot, ki so v okviru 
imenovanih organov pooblaščene, da 
zahtevajo primerjave s podatki iz sistema 
EURODAC prek nacionalne dostopne 
točke.

Or. en

Predlog spremembe 81
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Organi, pristojni za preverjanje

1. Vsaka država članica imenuje en 
državni organ, da deluje kot organ, 
pristojen za preverjanje. Organ, pristojen 
za preverjanje, je organ države članice, 
pristojen za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.
2. Organ, pristojen za preverjanje, 
zagotovi, da so izpolnjeni pogoji, v skladu 
s katerimi se zahtevajo primerjave prstnih 
odtisov s podatki iz sistema EURODAC.
Le organ, pristojen za preverjanje, je 
pooblaščen za posredovanje zahteve za 
primerjavo prstnih odtisov nacionalni 
dostopni točki, ki je povezana s centralnim 
sistemom.

Or. en

Predlog spremembe 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
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Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje en državni 
organ, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje. Organ, pristojen za 
preverjanje, je organ države članice, 
pristojen za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica imenuje en državni 
organ, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje. Organ, pristojen za 
preverjanje, je sodni organ države članice, 
pristojen za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj in je 
neodvisen od imenovanih organov iz 
člena 5.

Or. en

Predlog spremembe 83
Claude Moraes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje en državni 
organ, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje. Organ, pristojen za 
preverjanje, je organ države članice, 
pristojen za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica imenuje en državni 
organ, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje. Organ, pristojen za 
preverjanje, je organ države članice, 
pristojen za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj in je 
neodvisen od imenovanih organov iz 
člena 5.

Or. en

Predlog spremembe 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
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Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje en državni 
organ, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje. Organ, pristojen za 
preverjanje, je organ države članice, 
pristojen za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica imenuje en državni 
organ, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje. Organ, pristojen za 
preverjanje, je sodni organ države članice, 
pristojen za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj 
in drugih hudih kaznivih dejanj.

Or. en

Obrazložitev

Ker gre za organ, pristojen za preverjanje, ki odloča o dostopu do zelo občutljivih podatkov, 
je primerno to nalogo zaupati sodnemu organu.

Predlog spremembe 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Organ, pristojen za preverjanje, svoje 
obveznosti in naloge izvaja neodvisno ter 
v zvezi z izvajanjem preverjanj ne prosi za 
navodila niti jih ne prejema.

Or. en

Predlog spremembe 86
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Samo ustrezno pooblaščeno osebje 
organa, ki je pristojen za preverjanje, ima 
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pooblastila za dostop do sistema 
EURODAC v skladu s členom 19.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je vključena v Sklep 2008/633/PNZ o vizumskem informacijskem sistemu in jo je 
smiselno dodati.

Predlog spremembe 87
Renate Weber, Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organ, pristojen za preverjanje, svoje 
obveznosti in naloge izvaja neodvisno ter 
ne prejema navodil v zvezi z izvajanjem 
preverjanj.

Or. en

Predlog spremembe 88
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Europol

1. Europol imenuje posebno enoto, ki jo 
sestavljajo ustrezno pooblaščeni uradniki 
Europola, da deluje kot organ, pristojen 
za preverjanje, v soglasju z vsako državo 
članico pa imenuje nacionalno dostopno 
točko te države članice, prek katere se 
centralnemu sistemu sporočijo zahteve za 
primerjavo podatkov o prstnih odtisih. 
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2. Europol imenuje operativno enoto, ki je 
pooblaščena, da zahteva primerjave s 
podatki iz sistema EURODAC prek 
nacionalne dostopne točke.

Or. en

Predlog spremembe 89
Claude Moraes

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Europol imenuje posebno enoto, ki jo 
sestavljajo ustrezno pooblaščeni uradniki 
Europola, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje, v soglasju z vsako državo 
članico pa imenuje nacionalno dostopno 
točko te države članice, prek katere se 
centralnemu sistemu sporočijo zahteve za 
primerjavo podatkov o prstnih odtisih.

1. Europol imenuje posebno enoto, ki jo 
sestavljajo ustrezno pooblaščeni uradniki 
Europola, da deluje kot organ, pristojen za 
preverjanje, ki v zvezi z izvajanjem 
preverjanj ne prosi za navodila niti jih ne 
prejema, v soglasju z vsako državo članico 
pa imenuje nacionalno dostopno točko te 
države članice, prek katere se centralnemu 
sistemu sporočijo zahteve za primerjavo 
podatkov o prstnih odtisih.

Or. en

Predlog spremembe 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organ, pristojen za preverjanje, svoje 
obveznosti in naloge izvaja neodvisno ter 
ne prejema navodil v zvezi z izvajanjem 
preverjanj.

Or. en
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Predlog spremembe 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) število zahtev za označevanje in 
odznačevanje, poslanih v skladu s 
členom 18(1) in (2);

(f) število zahtev za blokiranje in 
deblokiranje, poslanih v skladu s členom 
18(1) in (2);

Or. en

Predlog spremembe 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Konec vsakega leta se izdela statistika v 
obliki zbirke mesečnih statističnih 
prikazov za zadevno leto , vključno z 
navedbo števila oseb, za katere je bil 
ugotovljen zadetek iz točk (b), (c) in (d).
Statistika vsebuje razčlenitev podatkov po 
državah članicah.

2. Konec vsakega leta se izdela statistika v 
obliki zbirke mesečnih statističnih 
prikazov za zadevno leto, vključno z 
navedbo števila oseb, za katere je bil 
ugotovljen zadetek iz točk (b), (c) in (d).
Statistika vsebuje razčlenitev podatkov po 
državah članicah. Rezultat se objavi.

Or. en

Predlog spremembe 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države 
članice v primeru, da ni mogoče odvzeti 
prstnih odtisov prosilca zaradi ukrepov, 
sprejetih za zagotovitev zdravja prosilca ali 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države 
članice v primeru, da ni mogoče odvzeti 
prstnih odtisov prosilca zaradi ukrepov, 
sprejetih za zagotovitev zdravja prosilca ali 
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zaščito javnega zdravja, odvzamejo in 
pošljejo prstne odtise prosilca takoj, ko je 
to mogoče, najpozneje pa 48 ur po tem, ko 
ti razlogi ne obstajajo več.

zaščito javnega zdravja, odvzamejo in 
pošljejo prstne odtise prosilca takoj, ko je 
to mogoče, najpozneje pa 48 ur po tem, ko
ti razlogi ne obstajajo več. Začasna ali 
trajna nezmožnost zagotoviti uporabne 
prstne odtise ne sme negativno vplivati na 
pravni položaj državljana tretje države ali 
osebe brez državljanstva. Zlasti to ni 
zadosten razlog za to, da se zavrne 
obravnava prošnje za azil ali sama 
prošnja za azil.

Or. en

Predlog spremembe 94
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Začasna ali trajna nezmožnost 
zagotoviti uporabne prstne odtise ne sme 
negativno vplivati na pravni položaj 
posameznika. V nobenem primeru to ne 
more biti zadosten razlog za to, da se 
zavrne obravnava prošnje za mednarodno 
zaščito ali sama prošnja za mednarodno 
zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Centralni sistem vse države članice, iz 
katerih izvirajo podatki, obvesti o izbrisu 
podatkov zaradi razloga, določenega v 

2. Centralni sistem vse države članice, iz 
katerih izvirajo podatki, čim prej, 
najkasneje pa v 72 urah, obvesti o izbrisu 
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odstavku 1, ki ga opravi druga država 
članica, iz katere izvirajo podatki, če se 
pojavi zadetek v zvezi s podatki, ki so jih 
poslale glede oseb iz člena 9(1) ali 14(1).

podatkov zaradi razloga, določenega v 
odstavku 1, ki ga opravi druga država 
članica, iz katere izvirajo podatki, če se 
pojavi zadetek v zvezi s podatki, ki so jih 
poslale glede oseb iz člena 9(1) ali 14(1).

Or. en

Predlog spremembe 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica nemudoma 
odvzame prstne odtise vseh prstov 
vsakemu državljanu tretje države ali osebi 
brez državljanstva , ki je dopolnila 14 let, 
ki so jo pristojni nadzorni organi prijeli 
zaradi nezakonitega prehoda meje te 
države članice po kopnem, morju ali zraku, 
ko je prišla iz tretje države, in ki je niso 
poslali nazaj , ali ki ostaja fizično prisotna 
na ozemlju držav članic in ni priprta, 
zaprta ali pridržana celo obdobje med 
prijetjem in odstranitvijo na podlagi 
odločitve, da se pošlje nazaj .

1. Vsaka država članica nemudoma 
odvzame prstne odtise vseh prstov 
vsakemu državljanu tretje države ali osebi 
brez državljanstva, ki je dopolnila 14 let, ki 
so jo pristojni nadzorni organi prijeli zaradi 
nezakonitega prehoda meje te države 
članice po kopnem, morju ali zraku, ko je 
prišla iz tretje države, in ki je niso poslali
nazaj.

Or. en

Predlog spremembe 97
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica nemudoma 
odvzame prstne odtise vseh prstov 
vsakemu državljanu tretje države ali osebi 
brez državljanstva , ki je dopolnila 14 let, 

1. Vsaka država članica ob popolnem 
spoštovanju zaščitnih ukrepov iz Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, 
Evropske konvencije o človekovih 
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ki so jo pristojni nadzorni organi prijeli 
zaradi nezakonitega prehoda meje te 
države članice po kopnem, morju ali zraku, 
ko je prišla iz tretje države, in ki je niso 
poslali nazaj , ali ki ostaja fizično prisotna 
na ozemlju držav članic in ni priprta, 
zaprta ali pridržana celo obdobje med 
prijetjem in odstranitvijo na podlagi 
odločitve, da se pošlje nazaj .

pravicah in Konvencije Združenih 
narodov o otrokovih pravicah nemudoma 
odvzame prstne odtise vseh prstov 
vsakemu državljanu tretje države ali osebi 
brez državljanstva, ki je dopolnila 14 let, ki 
so jo pristojni nadzorni organi prijeli zaradi 
nezakonitega prehoda meje te države 
članice po kopnem, morju ali zraku, ko je 
prišla iz tretje države, in ki je niso poslali 
nazaj.

Or. en

Predlog spremembe 98
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zadevna država članica čim prej in
najpozneje v 72 urah po datumu prijetja 
pošlje v centralni sistem naslednje 
podatke v zvezi z vsakim državljanom
tretje države ali osebo brez državljanstva iz 
odstavka 1, ki je niso poslali nazaj:

2. Zadevna država članica pošlje
najpozneje v 24 urah od odvzema prstnih 
odtisov državljana tretje države ali osebe
brez državljanstva iz odstavka 1, v 
centralni sistem naslednje podatke v zvezi 
s to osebo:

Or. en

Predlog spremembe 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatki iz odstavka 2 o osebah, prijetih 
na način iz odstavka 1, ki ostanejo fizično 
prisotne na ozemlju držav članic, vendar 
so po prijetju priprte, zaprte ali pridržane 
za obdobje, ki presega 72 ur, se z 
odstopanjem od odstavka 2 posredujejo 

črtano
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pred izpustitvijo teh oseb iz pripora, 
zapora ali pridržanja.

Or. en

Predlog spremembe 100
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatki iz odstavka 2 o osebah, prijetih 
na način iz odstavka 1, ki ostanejo fizično 
prisotne na ozemlju držav članic, vendar 
so po prijetju priprte, zaprte ali pridržane 
za obdobje, ki presega 72 ur, se z 
odstopanjem od odstavka 2 posredujejo 
pred izpustitvijo teh oseb iz pripora, 
zapora ali pridržanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če države članice ne spoštujejo roka 72 
ur iz odstavka 2, jih to ne odveže 
obveznosti, da odvzamejo prstne odtise in 
jih posredujejo centralnemu sistemu. Če
so prstne konice v takem stanju, da ni 
mogoče odvzeti prstnih odtisov take 
kakovosti, da bi bila mogoča ustrezna 
primerjava iz člena 25, država članica, iz 
katere izvirajo podatki, ponovno odvzame 
prstne odtise te osebe in jih čim prej 
ponovno pošlje, najpozneje pa 48 ur po 
tem, ko jih je uspešno odvzela.

4. Če so prstne konice v takem stanju, da ni 
mogoče odvzeti prstnih odtisov take 
kakovosti, da bi bila mogoča ustrezna 
primerjava iz člena 25, država članica, iz 
katere izvirajo podatki, ponovno odvzame 
prstne odtise te osebe in jih čim prej 
ponovno pošlje, najpozneje pa 48 ur po 
tem, ko jih je uspešno odvzela.
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Or. en

Predlog spremembe 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Z odstopanjem od odstavka 1 zadevna 
država članica v primeru, da ni mogoče 
odvzeti prstnih odtisov te osebe zaradi 
ukrepov, sprejetih za zagotovitev zdravja te 
osebe ali zaščito javnega zdravja, odvzame 
in pošlje prstne odtise te osebe v roku iz 
odstavka 2, ko ti razlogi ne obstajajo več.

5. Z odstopanjem od odstavka 1 zadevna 
država članica v primeru, da ni mogoče 
odvzeti prstnih odtisov te osebe zaradi 
ukrepov, sprejetih za zagotovitev zdravja te 
osebe ali zaščito javnega zdravja, odvzame 
in pošlje prstne odtise te osebe v roku iz 
odstavka 2, ko ti razlogi ne obstajajo več.
Začasna ali trajna nezmožnost zagotoviti 
uporabne prstne odtise ne sme negativno 
vplivati na pravni položaj državljana tretje 
države ali osebe brez državljanstva.

Or. en

Predlog spremembe 103
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Začasna ali trajna nezmožnost 
zagotoviti uporabne prstne odtise ne sme 
negativno vplivati na pravni položaj 
posameznika. V nobenem primeru to ne 
more biti zadosten razlog za to, da se 
zavrne obravnava prošnje za mednarodno 
zaščito ali sama prošnja za mednarodno 
zaščito.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Centralni sistem obvesti vse države 
članice, iz katerih izvirajo podatki, o 
izbrisu podatkov zaradi razlogov, 
določenih v odstavkih 2(a) ali (b), ki ga 
opravi druga država članica, iz katere 
izvirajo podatki, če se je pojavil zadetek v 
zvezi s podatki, ki so jih posredovale glede 
oseb iz člena 14(1).

3. Centralni sistem čim prej, najkasneje pa 
v 72 urah, obvesti vse države članice, iz 
katerih izvirajo podatki, o izbrisu podatkov 
zaradi razlogov, določenih v odstavkih 2(a) 
ali (b), ki ga opravi druga država članica, iz 
katere izvirajo podatki, če se je pojavil 
zadetek v zvezi s podatki, ki so jih 
posredovale glede oseb iz člena 14(1).

Or. en

Predlog spremembe 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Centralni sistem obvesti države članice, 
iz katerih izvirajo podatki, o izbrisu 
podatkov zaradi razlogov, določenih v 
odstavku 2(c), ki ga opravi druga država 
članica, iz katere izvirajo podatki, če se je 
pojavil zadetek v zvezi s podatki, ki so jih 
poslale glede oseb iz člena 9(1) ali 14(1).

4. Centralni sistem čim prej, najkasneje pa 
v 72 urah, obvesti države članice, iz 
katerih izvirajo podatki, o izbrisu podatkov 
zaradi razlogov, določenih v odstavku 2(c), 
ki ga opravi druga država članica, iz katere 
izvirajo podatki, če se je pojavil zadetek v 
zvezi s podatki, ki so jih poslale glede oseb 
iz člena 9(1) ali 14(1).

Or. en

Predlog spremembe 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
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Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko se rezultati primerjave odpošljejo 
državi članici, iz katere izvirajo podatki, 
centralni sistem nemudoma:
(a) izbriše podatke o prstnih odtisih in 
druge podatke, ki so ji bili poslani v 
skladu z odstavkom 1; ter
(b) uniči medije, ki jih je država članica, 
iz katere izvirajo podatki, uporabila za 
pošiljanje podatkov v centralni sistem, 
razen če je ta država zahtevala njihovo 
vračilo.

Or. en

Obrazložitev

Inšpektorji ENVP so junija 2012 ugotovili, da so v arhivu EURODAC shranjeni vsi podatki o 
prstnih odtisih, tudi v zvezi z zahtevki iz kategorije 3, kar je v nasprotju z obveznostjo iz 
člena 11(5) sedanje uredbe Eurodac. Komisija želi to določbo črtati, medtem ko bi jo bilo 
treba glede na posledice dostopa organov kazenskega pregona do sistema Eurodac in potrebo 
po sorazmernosti dejansko še dodatno okrepiti.

Predlog spremembe 107
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko se rezultati primerjave odpošljejo 
državi članici, iz katere izvirajo podatki, 
centralni sistem nemudoma:
(a) izbriše podatke o prstnih odtisih in 
druge podatke, ki so ji bili poslani v 
skladu z odstavkom 1; ter
(b) uniči medije, ki jih je država članica, 
iz katere izvirajo podatki, uporabila za 
pošiljanje podatkov v centralni sistem, 
razen če je ta država zahtevala njihovo 
vračilo.
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Začasna ali trajna nezmožnost zagotoviti 
uporabne prstne odtise ne sme negativno 
vplivati na pravni položaj posameznika. V 
nobenem primeru to ne more biti zadosten 
razlog za to, da se zavrne obravnava 
prošnje za mednarodno zaščito ali sama 
prošnja za mednarodno zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko se rezultati primerjave odpošljejo 
državi članici, iz katere izvirajo podatki, 
centralni sistem nemudoma:
(a) izbriše podatke o prstnih odtisih in 
druge podatke, ki so ji bili poslani v 
skladu z odstavkom 1; ter
(b) uniči medije, ki jih je država članica, 
iz katere izvirajo podatki, uporabila za 
pošiljanje podatkov centralni enoti, razen 
če je ta država zahtevala njihovo vračilo.

Or. en

Predlog spremembe 109
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko se rezultati primerjave odpošljejo 
državi članici, iz katere izvirajo podatki, 
centralna enota nemudoma:
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(a) izbriše podatke o prstnih odtisih in 
druge podatke, ki so ji bili poslani v 
skladu z odstavkom 1; ter
(b) uniči medije, ki jih je država članica, 
iz katere izvirajo podatki, uporabila za 
pošiljanje podatkov v centralni sistem, 
razen če je ta država zahtevala njihovo 
vračilo.

Or. en

Obrazložitev

Inšpektorji ENVP so junija 2012 ugotovili, da so v arhivu EURODAC shranjeni vsi podatki o 
prstnih odtisih, tudi v zvezi z zahtevki iz kategorije 3, kar je v nasprotju z obveznostjo iz 
člena 11(5) sedanje uredbe Eurodac. Komisija želi to določbo črtati, medtem ko bi jo bilo 
treba glede na posledice dostopa organov kazenskega pregona do sistema Eurodac in potrebo 
po sorazmernosti dejansko še dodatno okrepiti.

Predlog spremembe 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 Člen 18

Označevanje podatkov Blokiranje podatkov
1. Država članica, iz katere izvirajo 
podatki in ki je odobrila mednarodno 
zaščito prosilcu za mednarodno zaščito, v 
zvezi s katerim so bili podatki v skladu s 
členom 11 predhodno zapisani v 
centralnem sistemu, označi zadevne 
podatke v skladu z zahtevami za 
elektronsko komunikacijo s centralnim 
sistemom, ki jih določi Agencija. Ta 
označba se shrani v centralnem sistemu v 
skladu s členom 12 za namene pošiljanja 
na podlagi člena 9(5). 

1. Podatki, povezani s prosilcem za 
mednarodno zaščito, ki so bili zabeleženi v 
skladu s členom 11, se blokirajo v osrednji 
podatkovni zbirki, če se tej osebi v državi 
članici odobri mednarodna zaščita. 
Takšno blokiranje opravi centralni sistem 
na podlagi navodil države članice, iz 
katere izvirajo podatki.

2. Država članica, iz katere izvirajo 
podatki, odznači podatke v zvezi z 
državljanom tretje države ali osebo brez 

2. Zadetki, povezani z osebami, ki se jim 
odobri mednarodna zaščita v državi 
članici, se ne pošljejo. Centralni sistem 
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državljanstva, katere podatki so bili 
predhodno označeni v skladu z odstavkom 
1, če je njen status preklican, se izteče ali 
se podaljšanje statusa zavrne na podlagi 
člena 14 ali 19 Uredbe Sveta 2004/83/ES.

pošlje državi članici, ki je zahtevala 
podatke, negativen rezultat.

Or. en

Predlog spremembe 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 Člen 18
Označevanje podatkov Blokiranje podatkov

1. Država članica, iz katere izvirajo 
podatki in ki je odobrila mednarodno 
zaščito prosilcu za mednarodno zaščito, v 
zvezi s katerim so bili podatki v skladu s 
členom 11 predhodno zapisani v 
centralnem sistemu, označi zadevne 
podatke v skladu z zahtevami za 
elektronsko komunikacijo s centralnim 
sistemom, ki jih določi Agencija. Ta 
označba se shrani v centralnem sistemu v 
skladu s členom 12 za namene pošiljanja 
na podlagi člena 9(5). 

1. Podatki, povezani s prosilcem za 
mednarodno zaščito, ki so bili zabeleženi v 
skladu s členom 11, se blokirajo v osrednji 
podatkovni zbirki, če se tej osebi v državi 
članici odobri mednarodna zaščita. 
Takšno blokiranje opravi centralni sistem 
na podlagi navodil države članice, iz 
katere izvirajo podatki.

2. Država članica, iz katere izvirajo 
podatki, odznači podatke v zvezi z 
državljanom tretje države ali osebo brez 
državljanstva, katere podatki so bili 
predhodno označeni v skladu z odstavkom 
1, če je njen status preklican, se izteče ali 
se podaljšanje statusa zavrne na podlagi 
člena 14 ali 19 Uredbe Sveta 2004/83/ES.

2. Zadetki, povezani z osebami, ki se jim 
odobri mednarodna zaščita v državi 
članici, se ne pošljejo. Centralni sistem 
pošlje državi članici, ki je zahtevala 
podatke, negativen rezultat.

Or. en

Predlog spremembe 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Predlog uredbe
Člen 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 Člen 18

Označevanje podatkov Blokiranje podatkov

1. Država članica, iz katere izvirajo 
podatki in ki je odobrila mednarodno 
zaščito prosilcu za mednarodno zaščito, v 
zvezi s katerim so bili podatki v skladu s 
členom 11 predhodno zapisani v 
centralnem sistemu, označi zadevne 
podatke v skladu z zahtevami za 
elektronsko komunikacijo s centralnim 
sistemom, ki jih določi Agencija. Ta 
označba se shrani v centralnem sistemu v 
skladu s členom 12 za namene pošiljanja 
na podlagi člena 9(5). 

1. Podatki, povezani s prosilcem za 
mednarodno zaščito, ki so bili zabeleženi v 
skladu s členom 11, se blokirajo v osrednji 
podatkovni zbirki, če se tej osebi v državi 
članici odobri mednarodna zaščita. 
Takšno blokiranje opravi centralni sistem 
na podlagi navodil države članice, iz 
katere izvirajo podatki.

2. Država članica, iz katere izvirajo 
podatki, odznači podatke v zvezi z 
državljanom tretje države ali osebo brez 
državljanstva, katere podatki so bili 
predhodno označeni v skladu z odstavkom 
1, če je njen status preklican, se izteče ali 
se podaljšanje statusa zavrne na podlagi 
člena 14 ali 19 Uredbe Sveta 2004/83/ES.

2. Zadetki, povezani z osebami, ki se jim 
odobri mednarodna zaščita v državi 
članici, se ne pošljejo. Centralni sistem 
pošlje državi članici, ki je zahtevala 
podatke, negativen rezultat.

Or. en

Obrazložitev

Podatki oseb, ki se jim odobri mednarodna zaščita, ne bi smeli biti označeni, saj to pomeni, 
da je mogoče te podatke poslati državam članicam, četudi je bila prosilcu odobrena 
mednarodna zaščita.

Predlog spremembe 113
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano
Postopek za primerjavo podatkov o 
prstnih odtisih s podatki iz sistema 

EURODAC
1. Imenovani organi iz člena 5(1) in 
Europol lahko organu, pristojnemu za 
preverjanje, predložijo obrazloženo 
elektronsko zahtevo za primerjavo 
podatkov o prstnih odtisih, ki se 
centralnemu sistemu EURODAC pošlje 
prek nacionalne dostopne točke. Organ, 
pristojen za preverjanje, po prejemu take 
zahteve preveri, ali so izpolnjeni pogoji za 
zahtevanje primerjave iz člena 20 ali 
člena 21, če je to primerno.
2. Če so izpolnjeni vsi pogoji za 
zahtevanje primerjave, organ, pristojen za 
preverjanje, pošlje zahtevo za primerjavo 
nacionalni dostopni točki, ki jo obdela v 
centralnem sistemu EURODAC, da jo 
primerja z vsemi podatki iz sistema 
EURODAC.
3. V izjemno nujnih primerih lahko 
organ, pristojen za preverjanje, podatke o 
prstnih odtisih pošlje nacionalni dostopni 
točki za primerjavo, takoj potem ko 
imenovani organ predloži zahtevo, ter šele 
naknadno preveri, ali so izpolnjeni vsi 
pogoji iz člena 20 ali člena 21, vključno s 
tem, ali je dejansko šlo za izjemno nujen 
primer. Naknadno preverjanje se izvede 
brez nepotrebnega odlašanja po obdelavi 
zahteve.
4. Kadar se lahko na podlagi naknadnega 
preverjanja ugotovi, da dostop ni bil 
upravičen, morajo vsi organi, ki imajo 
dostop do podatkov, poslanih iz sistema 
EURODAC, te podatke uničiti, o 
njihovem uničenju pa obvestiti organ, 
pristojen za preverjanje.
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Or. en

Predlog spremembe 114
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imenovani organi iz člena 5(1) in 
Europol lahko organu, pristojnemu za 
preverjanje, predložijo obrazloženo 
elektronsko zahtevo za primerjavo 
podatkov o prstnih odtisih, ki se 
centralnemu sistemu EURODAC pošlje 
prek nacionalne dostopne točke. Organ, 
pristojen za preverjanje, po prejemu take 
zahteve preveri, ali so izpolnjeni pogoji za 
zahtevanje primerjave iz člena 20 ali 
člena 21, če je to primerno.

1. Imenovani organi iz člena 5(1) in 
Europol lahko organu, pristojnemu za 
preverjanje, predložijo obrazloženo 
elektronsko zahtevo, kakor je določeno v 
členu 20(1), za primerjavo podatkov o 
prstnih odtisih, ki se centralnemu sistemu 
EURODAC pošlje prek nacionalne 
dostopne točke. Organ, pristojen za 
preverjanje, po prejemu take zahteve 
preveri, ali so izpolnjeni pogoji za 
zahtevanje primerjave iz člena 20 ali 
člena 21, če je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba, da je treba zahtevo obrazložiti v skladu z vsemi merili iz člena 20. 

Predlog spremembe 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imenovani organi iz člena 5(1) in 
Europol lahko organu, pristojnemu za 
preverjanje, predložijo obrazloženo 
elektronsko zahtevo za primerjavo 
podatkov o prstnih odtisih, ki se 
centralnemu sistemu EURODAC pošlje 
prek nacionalne dostopne točke. Organ, 
pristojen za preverjanje, po prejemu take 

1. Imenovani organi iz člena 5(1) in 
Europol lahko organu, pristojnemu za 
preverjanje, predložijo obrazloženo 
elektronsko zahtevo, kakor je določeno v 
členu 20(1), za primerjavo podatkov o 
prstnih odtisih, ki se centralnemu sistemu 
EURODAC pošlje prek nacionalne 
dostopne točke. Organ, pristojen za 
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zahteve preveri, ali so izpolnjeni pogoji za 
zahtevanje primerjave iz člena 20 ali 
člena 21, če je to primerno.

preverjanje, po prejemu take zahteve 
preveri, ali so izpolnjeni pogoji za 
zahtevanje primerjave iz člena 20 ali 
člena 21, če je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba, da je treba zahtevo obrazložiti v skladu z vsemi merili iz člena 20. V 
nasprotnem primeru ni jasno, kaj mora vsebovati obrazložena zahteva.

Predlog spremembe 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V izjemno nujnih primerih lahko organ, 
pristojen za preverjanje, podatke o prstnih 
odtisih pošlje nacionalni dostopni točki za 
primerjavo, takoj potem ko imenovani 
organ predloži zahtevo, ter šele naknadno 
preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 
20 ali člena 21, vključno s tem, ali je 
dejansko šlo za izjemno nujen primer.
Naknadno preverjanje se izvede brez 
nepotrebnega odlašanja po obdelavi 
zahteve.

3. V izjemno nujnih primerih , ko je treba 
preprečiti neposredno nevarnost, 
povezano s hudimi kaznivimi ali 
terorističnimi dejanji, lahko organ, 
pristojen za preverjanje, podatke o prstnih 
odtisih pošlje nacionalni dostopni točki za 
primerjavo, takoj potem ko imenovani 
organ predloži zahtevo, ter šele naknadno 
preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 
20 ali člena 21, vključno s tem, ali je 
dejansko šlo za izjemno nujen primer.
Naknadno preverjanje se izvede brez 
nepotrebnega odlašanja po obdelavi 
zahteve.

Or. en

Obrazložitev

Pogoje za utemeljitev opustitve predhodnega preverjanja je treba zaostriti.

Predlog spremembe 117
Sarah Ludford
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija objavi okviren nezavezujoč 
vzorec obrazca za zahtevke EURODAC, ki 
se uporablja v okviru člena 19 in ki 
ustrezno odraža merila iz člena 20(1).

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da lahko države članice interno uredijo interakcije med organom prosilcem in 
organom, pristojnim za preverjanje. Toda ker mora organ, pristojen za preverjanje, oceniti 
merila iz člena 20(1) v obliki „obrazložene elektronske zahteve“, bi bile morda neke smernice 
na ravni EU o tem, kako bi lahko bil videti tak obrazec, lahko koristne.

Predlog spremembe 118
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20 črtano
Pogoji za dostop imenovanih organov do 

podatkov iz sistema EURODAC

1. Imenovani organi lahko v okviru svojih 
pristojnosti zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v 
centralnem sistemu EURODAC, le, če 
primerjave s podatki iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk prstnih odtisov in 
podatkovnih zbirk za avtomatsko 
identifikacijo prstnih odtisov drugih držav 
članic po Sklepu 2008/615/PNZ ne 
ponudijo zadetka ter kadar:
(a) je primerjava potrebna zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj ali drugih 
hudih kaznivih dejanj;
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(b) je primerjava potrebna v določeni 
zadevi; pri čemer se ne opravijo 
sistematične primerjave; ter
(c) obstajajo razumni razlogi za sklepanje, 
da bi taka primerjava s podatki iz sistema 
EURODAC pripomogla k preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju katerega koli 
zadevnega kaznivega dejanja.
2. Zahteve za primerjavo s podatki iz 
sistema EURODAC so omejene na iskanje 
podatkov o prstnih odtisih.

Or. en

Predlog spremembe 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imenovani organi lahko v okviru svojih 
pristojnosti zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v 
centralnem sistemu EURODAC, le, če 
primerjave s podatki iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk prstnih odtisov in 
podatkovnih zbirk za avtomatsko 
identifikacijo prstnih odtisov drugih držav 
članic po Sklepu 2008/615/PNZ ne 
ponudijo zadetka ter kadar:

1. Imenovani organi lahko v okviru svojih 
pristojnosti zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v 
centralnem sistemu EURODAC, le, če 
primerjave s podatki iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk prstnih odtisov, 
vizumskega informacijskega sistema in 
podatkovnih zbirk za avtomatsko 
identifikacijo prstnih odtisov najmanj 
tretjine drugih držav članic po Sklepu 
2008/615/PNZ ne ponudijo zadetka ter 
kadar so izpolnjeni vsi naslednji 
kumulativni pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Pred preverjanjem sistema Eurodac bi moralo biti obvezno preveriti vizumski informacijski 
sistem, saj vsebuje več prstnih odtisov državljanov tretjih držav. Jasno mora biti zapisano, da 
so pogoji iz člena 20(1) kumulativni.
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Predlog spremembe 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imenovani organi lahko v okviru svojih 
pristojnosti zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v 
centralnem sistemu EURODAC, le, če 
primerjave s podatki iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk prstnih odtisov in 
podatkovnih zbirk za avtomatsko 
identifikacijo prstnih odtisov drugih držav 
članic po Sklepu 2008/615/PNZ ne 
ponudijo zadetka ter kadar:

1. Imenovani organi lahko v okviru svojih 
pristojnosti zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v 
centralnem sistemu EURODAC, le, če 
primerjave s podatki iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk prstnih odtisov in 
podatkovnih zbirk za avtomatsko 
identifikacijo prstnih odtisov najmanj 
tretjine drugih držav članic po Sklepu 
2008/615/PNZ ter vizumskega 
informacijskega centra ne ponudijo 
zadetka ter kadar:

Or. en

Predlog spremembe 121
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imenovani organi lahko v okviru svojih 
pristojnosti zahtevajo primerjavo podatkov 
o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v 
centralnem sistemu EURODAC, le, če 
primerjave s podatki iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk prstnih odtisov in 
podatkovnih zbirk za avtomatsko 
identifikacijo prstnih odtisov drugih držav 
članic po Sklepu 2008/615/PNZ ne 
ponudijo zadetka ter kadar:

1. Imenovani organi lahko v okviru svojih 
pristojnosti predložijo obrazloženo 
elektronsko zahtevo za primerjavo 
podatkov o prstnih odtisih s podatki, 
shranjenimi v centralnem sistemu 
EURODAC, le, če primerjave s podatki iz 
nacionalnih podatkovnih zbirk prstnih 
odtisov in podatkovnih zbirk za 
avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov 
drugih držav članic po Sklepu 
2008/615/PNZ ne ponudijo zadetka ter 
kadar:

Or. en
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Predlog spremembe 122
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) obstaja utemeljen sum, da je za 
mednarodno zaščito zaprosil storilec 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obstajajo razumni razlogi za sklepanje, 
da bi taka primerjava s podatki iz sistema 
EURODAC pripomogla k preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju katerega koli 
zadevnega kaznivega dejanja.

(c) obstaja prevladujoča skrb za javno 
varnost, zaradi katere je sorazmerno 
poizvedovanje v zbirki podatkov, v katero 
so vpisane nekaznovane osebe, in
obstajajo razumni razlogi za sklepanje, da 
bi taka primerjava s podatki iz sistema 
EURODAC znatno pripomogla k 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
katerega koli zadevnega kaznivega dejanja, 
ker obstajajo utemeljeni razlogi za sum, 
da bodo ali so osebe, za katere se zahteva 
primerjava s podatki iz sistema 
EURODAC, storile teroristična kazniva 
dejanja ali druga huda kazniva dejanja ali 
so žrtve terorističnega kaznivega dejanja 
ali hudega kaznivega dejanja;

Or. en
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Predlog spremembe 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obstajajo razumni razlogi za sklepanje, 
da bi taka primerjava s podatki iz sistema 
EURODAC pripomogla k preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju katerega koli 
zadevnega kaznivega dejanja.

(c) obstaja prevladujoča skrb za javno 
varnost, zaradi katere je sorazmerno 
poizvedovanje v zbirki podatkov, v katero 
so vpisane nekaznovane osebe, in
obstajajo razumni razlogi za sklepanje, da 
bi taka primerjava s podatki iz sistema 
EURODAC znatno pripomogla k 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
katerega koli zadevnega kaznivega dejanja;

Or. en

Obrazložitev

To besedilo iz uvodne izjave 9 je treba vključiti v besedilo.

Predlog spremembe 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obstaja utemeljen sum, da je za 
mednarodno zaščito zaprosil osumljenec, 
storilec ali žrtev terorističnega kaznivega 
dejanja ali drugega hudega kaznivega 
dejanja;

Or. en

Obrazložitev

Poizvedbe v sistemu Eurodac bi morale biti dovoljene samo v omejenih okoliščinah, v okviru 
kazenske preiskave v teku in v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je za azil zaprosil 
storilec ali osumljenec. Poizvedbe v sistemu Eurodac ne bi smele postati ena od avtomatskih 
poizvedb, ki jih izvajajo organi kazenskega pregona.
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Predlog spremembe 126
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obstaja utemeljen sum, da storilec ali 
žrtev kaznivega dejanja spada v eno od 
kategorij, na katere se nanaša ta uredba;

Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi 9 je zapisano, da Komisija meni, da bi lahko organi, pristojni za notranjo 
varnost, imeli dostop do sistema EURODAC v točno določenih primerih, kadar gre za 
utemeljen sum, da je storilec terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja zaprosil za 
azil. V uvodni izjavi 26 je zapisano, da lahko enako velja za žrtev kaznivega dejanja. Ker je to 
zelo pomembno načelo, bi moralo biti navedeno v členu in v uvodni izjavi. 

Predlog spremembe 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obstaja utemeljen sum, da je storilec 
ali žrtev kaznivega dejanja prosilec za 
mednarodno zaščito; 

Or. en

Predlog spremembe 128
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 črtano
Pogoji za dostop Europola do podatkov iz 

sistema EURODAC
1. Europol lahko predloži zahteve za 
primerjavo s podatki iz sistema 
EURODAC v okviru svojih pooblastil ter 
po potrebi za izpolnjevanje svojih nalog 
ob upoštevanju Sklepa o Europolu in za 
namene posebne analize ali analize 
splošne in strateške narave.
2. Zahteve za primerjavo s podatki iz 
sistema EURODAC so omejene na 
primerjavo podatkov o prstnih odtisih.
3. Država članica, iz katere ti podatki 
izvirajo, mora odobriti obdelavo podatkov, 
ki jih Europol pridobi s primerjavo 
podatkov iz sistema EURODAC. Taka 
odobritev se pridobi prek nacionalne 
enote Europola v zadevni državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 129
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vendar pa se dostop do podatkov v 
sistemu EURODAC Europolu dovoli le v 
posebnih primerih, v posebnih 
okoliščinah in pod strogimi pogoji iz 
člena 20(1).

Or. en
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Predlog spremembe 130
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano
Obveščanje med organi, pristojnimi za 

preverjanje, in nacionalnimi dostopnimi 
točkami

1. Komunikacijsko infrastrukturo sistema 
EURODAC je treba uporabljati, da organi 
držav članic, pristojni za preverjanje, in 
Europol prenesejo podatke nacionalnim 
dostopnim točkam in obratno. Vsa 
komunikacija poteka po elektronski poti.
2. Države članice digitalno obdelajo 
prstne odtise in jih prenesejo v 
podatkovno obliko iz Priloge I, s čimer 
zagotovijo, da se lahko primerjava opravi 
z računalniško podprtim sistemom za 
prepoznavanje prstnih odtisov.

Or. en

Predlog spremembe 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V državi članici, iz katere izvirajo 
podatki, rezultate primerjave nemudoma
preveri strokovnjak za prstne odtise .
Dokončno identifikacijo opravi država 
članica, iz katere izvirajo podatki, v 
sodelovanju z državo članico v skladu s 
členom 32 dublinske uredbe .

4. V državi članici, iz katere izvirajo 
podatki, rezultate primerjave nemudoma
preveri usposobljen strokovnjak za prstne 
odtise. Dokončno identifikacijo opravi 
država članica, iz katere izvirajo podatki, v 
sodelovanju z državo članico v skladu s 
členom 32 dublinske uredbe .

Or. en
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Predlog spremembe 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 25 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar dokončna identifikacija v skladu z 
odstavkom 4 pokaže, da je rezultat 
primerjave iz centralnega sistema 
nepravilen, države članice o tem obvestijo 
Komisijo in Agencijo.

5. Kadar dokončna identifikacija v skladu z 
odstavkom 4 pokaže, da je rezultat 
primerjave iz centralnega sistema 
nepravilen, države članice o tem čim prej, 
vendar ne pozneje kot v 72 urah, obvestijo 
Komisijo in Agencijo ter z nepravilnostjo 
podatkov čim prej, vendar ne pozneje kot 
v 72 urah, seznanijo druge zadevne države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 133
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 25 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar dokončna identifikacija v skladu z 
odstavkom 4 pokaže, da je rezultat 
primerjave iz centralnega sistema 
nepravilen, države članice o tem obvestijo 
Komisijo in Agencijo.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en

Predlog spremembe 134
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop do podatkov v centralnem 
sistemu v skladu z odstavkom 1 imajo tisti 
organi držav članic, ki so jih za namen 
člena 1(1) imenovale same države članice.
Ta določitev natančno navaja enoto, 
odgovorno za izvajanje nalog v zvezi z 
uporabo te uredbe. Vsaka država 
članica nemudoma pošlje Komisiji in 
Agenciji seznam teh organov in morebitne 
spremembe tega seznama. Agencija 
posodobljeni konsolidirani seznam objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. V primeru 
sprememb tega seznama Agencija enkrat 
letno objavi posodobljen konsolidiran 
seznam.

2. Dostop do podatkov v centralnem 
sistemu v skladu z odstavkom 1 imajo tisti 
organi držav članic, ki so jih za namen 
člena 1(1) imenovale same države članice.
Ta določitev natančno navaja enoto, 
odgovorno za izvajanje nalog v zvezi z 
uporabo te uredbe. Vsaka država članica 
nemudoma pošlje Komisiji in Agenciji 
seznam teh organov in morebitne 
spremembe tega seznama, in sicer v 
primeru sprememb najkasneje 30 dni po 
spremembi seznama. Agencija 
posodobljeni konsolidirani seznam objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. V primeru 
sprememb tega seznama Agencija enkrat 
letno objavi posodobljen konsolidiran 
seznam.

Or. en

Predlog spremembe 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop do podatkov v centralnem 
sistemu v skladu z odstavkom 1 imajo tisti 
organi držav članic, ki so jih za namen 
člena 1(1) imenovale same države članice.
Ta določitev natančno navaja enoto, 
odgovorno za izvajanje nalog v zvezi z 
uporabo te uredbe. Vsaka država 
članica nemudoma pošlje Komisiji in 
Agenciji seznam teh organov in morebitne 
spremembe tega seznama. Agencija 
posodobljeni konsolidirani seznam objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. V primeru 
sprememb tega seznama Agencija enkrat 
letno objavi posodobljen konsolidiran 

2. Dostop do podatkov v centralnem 
sistemu v skladu z odstavkom 1 imajo tisti 
organi držav članic, ki so jih za namen 
člena 1(1) imenovale same države članice.
Ta določitev natančno navaja enoto, 
odgovorno za izvajanje nalog v zvezi z 
uporabo te uredbe. Vsaka država 
članica nemudoma pošlje Komisiji in 
Agenciji seznam teh enot in morebitne 
spremembe tega seznama. Agencija 
posodobljeni konsolidirani seznam objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. V primeru 
sprememb tega seznama Agencija na 
spletu redno objavlja posodobljen 
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seznam. konsolidiran seznam.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti bi morale države članice ne le natančno opredeliti odgovorno enoto, temveč 
tudi obvestiti Komisijo in Agencijo o tem.

Predlog spremembe 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osebo, na katero se nanaša ta uredba, 
država članica, iz katere izvirajo 
podatki, pisno in po potrebi ustno, v jeziku, 
ki ga ta oseba razume ali za katerega se 
smiselno domneva, da ga ta oseba 
razume, obvesti o naslednjem:

1. Osebo, na katero se nanaša ta uredba, 
država članica, iz katere izvirajo podatki, 
pisno in po potrebi ustno, v jeziku, ki ga ta 
oseba razume, obvesti o naslednjem:

Or. en

Obrazložitev

Organi kazenskega pregona lahko prstne odtise uporabijo tudi v okviru kazenskega pregona, 
zato mora zadevna oseba v celoti razumeti, kakšne so morebitne posledice posredovanja 
podatkov. 

Predlog spremembe 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osebo, na katero se nanaša ta uredba, 
država članica, iz katere izvirajo 
podatki, pisno in po potrebi ustno, v jeziku, 
ki ga ta oseba razume ali za katerega se 
smiselno domneva, da ga ta oseba razume, 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)
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obvesti o naslednjem:

Or. en

Predlog spremembe 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namenu obdelave njenih podatkov v 
okviru sistema sEURODAC, vključno z 
opisom ciljev dublinske uredbe v skladu s 
členom 4 navedene uredbe;

(b) namenu obdelave njenih podatkov v 
okviru sistema EURODAC, vključno z 
opisom ciljev dublinske uredbe v skladu s 
členom 4 navedene uredbe ter popolnim in 
jasnim pojasnilom dostopa, ki se lahko 
odobri organom kazenskega pregona in 
Europolu za namene kazenskega 
pregona;

Or. en

Obrazložitev

Organi kazenskega pregona lahko prstne odtise uporabijo tudi v okviru kazenskega pregona, 
zato mora zadevna oseba v celoti razumeti, kakšne so morebitne posledice posredovanja 
podatkov.

Predlog spremembe 139
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namenu obdelave njenih podatkov v 
okviru sistema sEURODAC, vključno z 
opisom ciljev dublinske uredbe v skladu s 
členom 4 navedene uredbe ;

(b) namenu obdelave njenih podatkov v 
okviru sistema EURODAC, vključno z 
opisom ciljev dublinske uredbe v skladu s 
členom 4 navedene uredbe , in dejstvu, da 
se do sistema EURODAC lahko dostopa 
za namene kazenskega pregona;
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Or. en

Predlog spremembe 140
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obstoju pravice dostopa do podatkov, 
ki se nanašajo nanjo, in pravici do zahteve, 
da se nepravilni podatki, ki se nanašajo 
nanjo, popravijo , ali da se izbrišejo 
nezakonito obdelani podatki, ki se nanašajo 
nanjo, ter pravici do obveščanja o 
postopkih za uveljavljanje teh pravic, 
vključno s kontaktnimi podatki upravljavca 
in državnih nadzornih organov iz člena 
31(1) .

(e) obstoju pravice dostopa do podatkov, 
ki se nanašajo nanjo, in pravici do zahteve, 
da se nepravilni podatki, ki se nanašajo 
nanjo, popravijo ali da se izbrišejo 
nezakonito obdelani podatki, ki se nanašajo 
nanjo, ter pravici do obveščanja o 
postopkih za uveljavljanje teh pravic, 
vključno s kontaktnimi podatki upravljavca 
in državnih nadzornih organov iz člena 
31(1).

Or. en

Predlog spremembe 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 40(2) dublinske uredbe 
bo pripravljena brošura, ki bo vsebovala 
vsaj podatke iz prvega odstavka tega člena 
in informacije iz člena 4(1) dublinske 
uredbe. Brošura bi morala biti jasna in 
enostavna ter napisana v jeziku, ki ga ta 
oseba razume ali za katerega se smiselno 
domneva, da ga ta oseba razume.

V skladu s členom 40(2) dublinske uredbe 
bo pripravljena brošura, ki bo vsebovala 
vsaj podatke iz prvega odstavka tega člena 
in informacije iz člena 4(1) dublinske 
uredbe. Brošura je jasna in enostavna ter 
napisana v jeziku, ki ga ta oseba razume ali 
za katerega se smiselno domneva, da ga ta 
oseba razume. Vsebuje tudi informacije o 
pravicah osebe, na katero se nanašajo 
podatki, in o možnostih pridobitve pomoči 
od državnih nadzornih organov ter 
kontaktne podatke uslužbenca, ki je 
odgovoren za obdelavo podatkov, in 
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državnih nadzornih organov. 

Or. en

Predlog spremembe 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je oseba, na katero se nanaša ta 
uredba, mladoletnik, države članice 
zagotovijo podatke na način, ki ustreza 
starosti zadevne osebe.

Kadar je oseba, na katero se nanaša ta 
uredba, mladoletnik, države članice 
zagotovijo podatke na način, ki ustreza 
starosti zadevne osebe. Komisija za države 
članice pripravi predloge brošur za 
odrasle in mladoletnike.

Or. en

Predlog spremembe 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Kadar oseba v skladu z odstavkom 2 
zaprosi za podatke, ki se nanašajo nanjo, 
pristojni organ vodi pisno evidenco o 
takem zaprosilu, in to evidenco nemudoma 
da na voljo državnim nadzornim organom, 
če slednji za to zaprosijo.

9. Kadar oseba v skladu z odstavkom 2 
zaprosi za podatke, ki se nanašajo nanjo, 
pristojni organ vodi pisno evidenco o 
takem zaprosilu in to evidenco nemudoma 
da na voljo državnim nadzornim organom, 
če slednji za to zaprosijo. Nemudoma 
obvesti državne nadzorne organe, če 
oseba zahteva popravek ali brisanje 
podatkov, ki se nanašajo nanjo. 
Najpozneje tri tedne po zahtevi državnim 
nadzornim organom potrdi, da so bili 
sprejeti ukrepi za popravek ali brisanje 
podatkov ali, če se država članica ne 
strinja, da so podatki v centralnem 
sistemu nepravilni ali so bili zabeleženi 
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nezakonito, pojasni, zakaj ne želi popraviti 
ali brisati podatkov. 

Or. en

Obrazložitev

 Ker osebe, na katere se nanašajo podatki, ki so shranjeni v sistemu Eurodac, domnevno niso 
seznanjene s pravicami in postopki na področju varstva podatkov v državah članicah, bi bilo 
treba okrepiti vlogo državnih nadzornih organov. Pomoč državnih nadzornih organov je še 
toliko pomembnejša, če se dostop omogoči agencijam za kazenski pregon. 

Predlog spremembe 144
Claude Moraes

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Državni nadzorni organ zagotovi, da 
se vsako leto revidira obdelava osebnih 
podatkov v skladu s členom 1(2), vključno 
z analizo vseh obrazloženih elektronskih 
zahtev.
Revizija se priloži letnemu poročilu države 
članice iz člena 40(8).

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni organ za varstvo podatkov bi moral vsako leto pregledati uporabo sistema 
Eurodac kot sredstva za kazenski pregon. V skladu s členom 40 morajo države članice 
Evropskemu parlamentu predložiti letna poročila, pri čemer pa bi morali nacionalni 
nadzorniki za varstvo podatkov Evropskemu parlamentu posredovati tudi informacije o 
dostopanju nacionalnih organov do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona in o 
rezultatih teh revizij.

Predlog spremembe 145
Renate Weber

Predlog uredbe
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Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
zagotavlja, da je obdelava vseh osebnih 
podatkov v sistemu EURODAC, zlasti s 
strani Agencije, skladna z Uredbo (ES) 
št. 45/2001 in s to uredbo.

1. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
zagotavlja, da je obdelava vseh osebnih 
podatkov v sistemu EURODAC, zlasti s 
strani Agencije in Europola, skladna z 
Uredbo (ES) št. 45/2001 in s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede 
revizija dejavnosti Agencije v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov v skladu z 
mednarodnimi revizijskimi standardi.
Poročilo o reviziji se pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Agenciji, Komisiji in 
državnim nadzornim organom. Agencija 
ima možnost, da pred sprejetjem poročila 
poda pripombe.

2. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
zagotovi, da se vsaj vsaki dve leti izvede 
revizija dejavnosti Agencije v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov v skladu z 
mednarodnimi revizijskimi standardi.
Poročilo o reviziji se pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Agenciji, Komisiji in 
državnim nadzornim organom. Agencija 
ima možnost, da pred sprejetjem poročila 
poda pripombe.

Or. en

Predlog spremembe 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Državni nadzorni organ zagotovi, da 
se vsako leto revidira obdelava osebnih 
podatkov v skladu s členom 1(2), vključno 
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z analizo vseh obrazloženih elektronskih 
zahtev.
Revizija se priloži letnemu poročilu države 
članice iz člena 40(8).

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni organ za varstvo podatkov bi moral vsako leto pregledati uporabo sistema 
Eurodac kot sredstva za kazenski pregon. V skladu s členom 40 morajo države članice 
Evropskemu parlamentu predložiti letna poročila, pri čemer pa bi morali nacionalni 
nadzorniki za varstvo podatkov Evropskemu parlamentu posredovati tudi informacije o 
dostopanju nacionalnih organov do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona in o 
rezultatih teh revizij.

Predlog spremembe 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Državnim in evropskim nadzornim 
organom se zagotovijo zadostni finančni 
in človeški viri, da lahko ustrezno 
nadzirajo uporabo podatkov iz sistema 
Eurodac in dostop do teh podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 149
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano
Varstvo osebnih podatkov zaradi 

preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj ali drugih 
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hudih kaznivih dejanj
1. Za obdelavo relevantnih osebnih 
podatkov zaradi kazenskega pregona v 
skladu s to uredbo se uporablja Okvirni 
sklep 2008/977/PNZ.
2. Obdelava osebnih podatkov s strani 
Europola ob upoštevanju te uredbe je v 
skladu s Sklepom 2009/371/PNZ.
3. Osebni podatki, pridobljeni ob 
upoštevanju te uredbe iz sistema 
EURODAC, se obdelujejo le zaradi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
terorističnih kaznivih dejanj ali drugih 
hudih kaznivih dejanj.
4. Osebne podatke, ki jih ob upoštevanju 
te uredbe pridobita država članica ali 
Europol iz sistema EURODAC, je treba 
po enem mesecu izbrisati iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk 
Europola, če podatki niso potrebni za 
posebno kazensko preiskavo, ki takrat 
poteka v tej državi članici ali pri 
Europolu.
5. Pristojni nacionalni organi, imenovani 
ob upoštevanju Okvirnega sklepa 
2008/977/PNZ, nadzorujejo, ali države 
članice v skladu s to uredbo zakonito 
obdelujejo osebne podatke, vključno z 
njihovim prenosom v sistem EURODAC 
in iz tega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Osebni podatki, pridobljeni ob 
upoštevanju te uredbe iz sistema 
EURODAC, se obdelujejo le zaradi 

3. Osebni podatki, pridobljeni ob 
upoštevanju te uredbe iz sistema 
EURODAC za namene iz člena 1(2), se 
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preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja
terorističnih kaznivih dejanj ali drugih 
hudih kaznivih dejanj.

obdelujejo le zaradi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja posameznega 
kaznivega dejanja, za katerega sta tista 
država članica ali Europol zaprosila za 
podatke.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje skladnosti s predlogom spremembe člena 33(4).

Predlog spremembe 151
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Osebne podatke, ki jih ob upoštevanju 
te uredbe pridobita država članica ali 
Europol iz sistema EURODAC, je treba 
po enem mesecu izbrisati iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk 
Europola, če podatki niso potrebni za 
posebno kazensko preiskavo, ki takrat 
poteka v tej državi članici ali pri 
Europolu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Osebne podatke, ki jih ob upoštevanju te 
uredbe pridobita država članica ali Europol 
iz sistema EURODAC, je treba po enem 
mesecu izbrisati iz nacionalnih 

4. Osebne podatke , ki jih ob upoštevanju 
te uredbe pridobita država članica ali 
Europol iz sistema EURODAC, ter 
evidenco o iskanju je treba po enem 
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podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk 
Europola, če podatki niso potrebni za
posebno kazensko preiskavo, ki takrat 
poteka v tej državi članici ali pri Europolu.

mesecu izbrisati iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk 
Europola, če podatki niso potrebni za
namene posamezne kazenske preiskave,
za katero je bila vložena zahteva po 
podatkih, ki takrat poteka v tej državi 
članici ali pri Europolu.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po brisanju mora biti okrepljena in razširjena na evidenco o izvedenem iskanju.

Predlog spremembe 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Osebne podatke, ki jih ob upoštevanju te 
uredbe pridobita država članica ali Europol 
iz sistema EURODAC, je treba po enem 
mesecu izbrisati iz nacionalnih 
podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk 
Europola, če podatki niso potrebni za
posebno kazensko preiskavo, ki takrat 
poteka v tej državi članici ali pri Europolu.

4. Osebne podatke , ki jih ob upoštevanju 
te uredbe pridobita država članica ali 
Europol iz sistema EURODAC, ter 
evidenco o iskanju je treba po enem 
mesecu izbrisati iz vseh nacionalnih 
podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk 
Europola, če podatki niso potrebni za
namene posamezne kazenske preiskave,
za katero je bila vložena zahteva po 
podatkih, ki takrat poteka v tej državi 
članici ali pri Europolu.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po brisanju mora biti okrepljena in razširjena na evidenco o izvedenem iskanju.

Predlog spremembe 154
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 34 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) fizično zaščito podatkov, med drugim z 
izdelavo načrtov ukrepov za zaščito
ključne infrastrukture ob nepredvidljivih 
dogodkih;

(a) fizično zaščito podatkov, med drugim z 
izdelavo načrtov ukrepov za zaščito
pomembne infrastrukture ob 
nepredvidljivih dogodkih;

Or. en

Predlog spremembe 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) fizično zaščito podatkov, med drugim z 
izdelavo načrtov ukrepov za zaščito
ključne infrastrukture ob nepredvidljivih 
dogodkih;

(a) fizično zaščito podatkov, med drugim z 
izdelavo načrtov ukrepov za zaščito
pomembne infrastrukture ob 
nepredvidljivih dogodkih;

Or. en

Predlog spremembe 156
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) fizično zaščito podatkov, med drugim z 
izdelavo načrtov ukrepov za zaščito
ključne infrastrukture ob nepredvidljivih 
dogodkih;

(a) fizično zaščito podatkov, med drugim z 
izdelavo načrtov ukrepov za zaščito
pomembne infrastrukture ob 
nepredvidljivih dogodkih;

Or. en
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Predlog spremembe 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) zagotovitev, da vsi organi, ki imajo 
pravico do dostopa do sistema EURODAC, 
izdelajo profile, ki opisujejo funkcije in 
odgovornosti oseb, pooblaščenih za dostop 
do podatkov, vnos, posodobitev in izbris 
ter iskanje podatkov, ter te profile na 
zahtevo nemudoma dajo na voljo državnim 
nadzornim organom iz člena 25 Okvirnega 
sklepa 2008/977/PNZ (profili osebja);

(g) zagotovitev, da vsi organi, ki imajo 
pravico do dostopa do sistema EURODAC, 
izdelajo profile, ki opisujejo funkcije in 
odgovornosti oseb, pooblaščenih za dostop 
do podatkov, vnos, posodobitev in izbris 
ter iskanje podatkov, ter te profile in katere 
koli druge pomembne informacije, ki bi 
jih organi lahko zahtevali za namene 
izvajanja nadzora, na zahtevo nemudoma 
dajo na voljo državnim nadzornim 
organom iz člena 28 Direktive 95/46/ES in 
člena 25 Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ
(profili osebja);

Or. en

Predlog spremembe 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) spremljanje učinkovitosti varnostnih 
ukrepov iz tega odstavka in sprejemanje 
potrebnih organizacijskih ukrepov, 
povezanih z notranjim nadzorom, za 
zagotovitev skladnosti s to uredbo
(samorevidiranje).

(k) spremljanje učinkovitosti varnostnih 
ukrepov iz tega odstavka in sprejemanje 
potrebnih organizacijskih ukrepov, 
povezanih z notranjim nadzorom, za 
zagotovitev skladnosti s to uredbo
(samorevidiranje). Za namene načrta 
neprekinjenega delovanja države članice 
obvestijo Agencijo in državne nadzorne 
organe o varnostnih incidentih, ki jih 
zasledijo v svojem sistemu. Agencija v 
primeru varnostnih incidentov obvesti 
države članice, Europol in evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov. V 
primeru varnostnega incidenta vse strani 
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medsebojno sodelujejo.

Or. en

Predlog spremembe 159
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) spremljanje učinkovitosti varnostnih 
ukrepov iz tega odstavka in sprejemanje 
potrebnih organizacijskih ukrepov, 
povezanih z notranjim nadzorom, za 
zagotovitev skladnosti s to uredbo
(samorevidiranje).

(k) spremljanje učinkovitosti varnostnih 
ukrepov iz tega odstavka in sprejemanje 
potrebnih organizacijskih ukrepov, 
povezanih z notranjim nadzorom, za 
zagotovitev skladnosti s to uredbo
(samorevidiranje) in tudi opazovanje 
sistema v skoraj realnem času z uporabo 
namenskih orodij.

Or. en

Predlog spremembe 160
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V primeru varnostnih incidentov 
države članice obvestijo Agencijo o 
varnostnih incidentih, ki jih zasledijo v 
svojem sistemu.
Agencija o varnostnih incidentih obvesti 
vse zainteresirane strani. 
V primeru varnostnega incidenta vse 
strani medsebojno sodelujejo.
Državni nadzorni organi in evropski 
nadzornik za varstvo podatkov so 
obveščeni o varnostnih incidentih.

Or. en
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Predlog spremembe 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Člen 35 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebni podatki, ki jih država članica ali 
Europol ob upoštevanju te uredbe pridobita 
iz centralnega sistema EURODAC, se ne 
smejo pošiljati ali dajati na razpolago 
kateri koli tretji državi ali mednarodni 
organizaciji ali zasebnemu subjektu s 
sedežem v EU ali zunaj EU. Ta prepoved 
ne posega v pravico držav članic do 
pošiljanja takih podatkov tretjim državam, 
v katerih se uporablja dublinska uredba.

Osebni podatki, ki jih država članica ali 
Europol ob upoštevanju te uredbe pridobita 
iz centralnega sistema EURODAC,
vključno z osebnimi podatki, ki jih pridobi 
država članica in so nadalje obdelani v 
nacionalnih podatkovnih zbirkah za 
namene kazenskega pregona, se ne smejo 
pošiljati ali dajati na razpolago kateri koli 
tretji državi ali mednarodni organizaciji ali 
zasebnemu subjektu s sedežem v EU ali 
zunaj EU. Ta prepoved ne posega v 
pravico držav članic do pošiljanja takih 
podatkov tretjim državam, v katerih se 
uporablja dublinska uredba, če je država 
članica, ki pošilja take podatke, dobila 
zagotovilo od tretje države, da teh osebnih 
podatkov ne bo poslala ali dala na 
razpolago kateri koli tretji državi ali 
mednarodni organizaciji ali zasebnemu 
subjektu s sedežem v EU ali zunaj EU.

Or. en

Obrazložitev

Pošiljanje podatkov, vključno z vsemi podatki in informacijami, ki si jih izmenjajo države 
članice na podlagi „pozitivnega zadetka“ v sistemu Eurodac, tretjim državam je treba 
prepovedati.

Predlog spremembe 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Predlog uredbe
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Člen 35 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebni podatki, ki jih država članica ali 
Europol ob upoštevanju te uredbe pridobita 
iz centralnega sistema EURODAC, se ne 
smejo pošiljati ali dajati na razpolago 
kateri koli tretji državi ali mednarodni 
organizaciji ali zasebnemu subjektu s 
sedežem v EU ali zunaj EU. Ta prepoved 
ne posega v pravico držav članic do 
pošiljanja takih podatkov tretjim državam, 
v katerih se uporablja dublinska uredba.

Osebni podatki, ki jih država članica ali 
Europol ob upoštevanju te uredbe pridobita 
iz centralnega sistema EURODAC, se ne 
smejo pošiljati ali dajati na razpolago 
kateri koli tretji državi ali mednarodni 
organizaciji ali zasebnemu subjektu s 
sedežem v EU ali zunaj EU. Ta prepoved 
ne posega v pravico držav članic do 
pošiljanja takih podatkov tretjim državam, 
v katerih se uporablja dublinska uredba.
Osebni podatki, ki jih država članica ali 
Europol pridobita in ki so nadalje 
obdelani v nacionalnih podatkovnih 
zbirkah, se ne smejo pošiljati ali dajati na 
razpolago kateri koli tretji državi ali 
mednarodni organizaciji ali zasebnemu 
subjektu s sedežem v EU ali zunaj EU.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved pošiljanja podatkov tretjim državam bi bilo treba razširiti na podatke, ki so bili 
nadalje obdelani.

Predlog spremembe 163
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 35 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebni podatki, ki jih država članica ali 
Europol ob upoštevanju te uredbe
pridobita iz centralnega sistema 
EURODAC, se ne smejo pošiljati ali dajati 
na razpolago kateri koli tretji državi ali 
mednarodni organizaciji ali zasebnemu 
subjektu s sedežem v EU ali zunaj EU. Ta 
prepoved ne posega v pravico držav članic 
do pošiljanja takih podatkov tretjim 

Osebni podatki, ki jih država članica ob 
upoštevanju te uredbe pridobi iz 
centralnega sistema EURODAC, se ne 
smejo pošiljati ali dajati na razpolago 
kateri koli tretji državi ali mednarodni 
organizaciji ali zasebnemu subjektu s 
sedežem v EU ali zunaj EU. Ta prepoved 
ne posega v pravico držav članic do 
pošiljanja takih podatkov tretjim državam, 
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državam, v katerih se uporablja dublinska 
uredba.

v katerih se uporablja dublinska uredba.
Osebni podatki, ki jih država članica 
pridobi in ki so nadalje obdelani v 
nacionalnih podatkovnih zbirkah, se ne 
smejo pošiljati ali dajati na razpolago 
kateri koli tretji državi ali mednarodni 
organizaciji ali zasebnemu subjektu s 
sedežem v EU ali zunaj EU.

Or. en

Predlog spremembe 164
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prijave ali dokumentiranje morajo v 
vseh primerih vsebovati:

2. Prijave ali dokumentiranje morajo v 
vseh primerih vsebovati:

(a) natančen namen zahteve za primerjavo, 
vključno z zadevno obliko terorističnega 
kaznivega dejanja ali drugega hudega 
kaznivega dejanja, in – v primeru Europola 
– natančen namen zahteve za primerjavo;

(a) natančen namen zahteve za primerjavo, 
vključno z zadevno obliko terorističnega 
kaznivega dejanja ali drugega hudega 
kaznivega dejanja, in – v primeru Europola 
– natančen namen zahteve za primerjavo;

(b) sklic na zadevno nacionalno 
podatkovno zbirko;

(b) sklic na zadevno nacionalno 
podatkovno zbirko;

(c) datum in točno uro, ko je nacionalna 
dostopna točka vložila zahtevo za 
primerjavo v centralnem sistemu 
EURODAC;

(c) datum in točno uro, ko je nacionalna 
dostopna točka vložila zahtevo za 
primerjavo v centralnem sistemu 
EURODAC;

(d) naziv organa, ki je zahteval dostop 
zaradi primerjave, ter odgovorno osebo, ki 
je vložila zahtevo in obdelala podatke;

(d) naziv organa, ki je zahteval dostop 
zaradi primerjave, ter odgovorno osebo, ki 
je vložila zahtevo in obdelala podatke;

(e) uporabo nujnega postopka iz 
člena 19(3), kjer je to primerno, in 
odločitev, sprejeto glede naknadnega 
preverjanja;
(f) podatke, uporabljene za primerjavo; (da) podatke, uporabljene za primerjavo.

(g) v skladu z nacionalnimi predpisi 
oziroma predpisi iz Sklepa o Europolu 
identifikacijsko oznako uradnika, ki je 



AM\917925SL.doc 87/97 PE500.400v01-00

SL

opravil iskanje, in uradnika, ki je dal 
nalog za iskanje ali pošiljanje.

Or. en

Predlog spremembe 165
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točke (t), (u) in (v) se nadomestijo z 
naslednjim:

(a) točke (t), (u) in (v) se nadomestijo z 
naslednjim:

„(t) sprejme poročila o tehničnem 
delovanju SIS II v skladu s členom 50(4) 
Uredbe (ES) št. 1987/2006 in členom 66(4) 
Sklepa 2007/533/PNZ ter VIS v skladu s 
členom 50(3) Uredbe (ES) št. 767/2008 in 
členom 17(3) Sklepa 2008/633/PNZ; in 
sistema EURODAC v skladu s 
členom 40(4) Uredbe (EU) št. …./… 
[Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi sistema „EURODAC“ za 
primerjavo prstnih odtisov zaradi 
učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. …/…. 
o vzpostavitvi meril in mehanizmov za 
določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva] ter zahteva primerjave s 
podatki iz sistema EURODAC, ki jih 
vložijo organi kazenskega pregona držav 
članic zaradi kazenskega pregona;

„(t) sprejme poročila o tehničnem 
delovanju SIS II v skladu s členom 50(4) 
Uredbe (ES) št. 1987/2006 in členom 66(4) 
Sklepa 2007/533/PNZ ter VIS v skladu s 
členom 50(3) Uredbe (ES) št. 767/2008 in 
členom 17(3) Sklepa 2008/633/PNZ; in 
sistema EURODAC v skladu s 
členom 40(4) Uredbe (EU) št. …./… 
[Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi sistema „EURODAC“ za 
primerjavo prstnih odtisov zaradi 
učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. …/…. 
o vzpostavitvi meril in mehanizmov za 
določitev države članice, odgovorne za
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva];

Or. en

Predlog spremembe 166
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V členu 15 se odstavek (4) nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„4. Europol in Eurojust se lahko 
udeležujeta sestankov upravnega odbora 
kot opazovalca, kadar je na dnevnem redu 
vprašanje glede SIS II v povezavi z 
uporabo Sklepa 2007/533/PNZ. Europol 
se prav tako lahko udeležuje sestankov 
upravnega odbora kot opazovalec, kadar 
je na dnevnem redu vprašanje glede VIS v 
povezavi z uporabo Sklepa 2008/633/PNZ 
ali vprašanje glede sistema EURODAC v 
povezavi z uporabo Uredbe (EU) 
št. …./…. [Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi sistema „EURODAC“ 
za primerjavo prstnih odtisov zaradi 
učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 
…/….]“

Or. en

Predlog spremembe 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 5 se točka (g) nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„(g) ne glede na člen 17 kadrovskih 
predpisov določi zahteve glede zaupnosti 
za skladnost s členom 17 Uredbe (ES) 
št. 1987/2006, členom 17 Sklepa 
2007/533/PNZ, členom 26(9) Uredbe (ES) 
št. 767/2008 in členom 4(6) Uredbe (EU) 
št. …./…. [Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi sistema „EURODAC“ 
za primerjavo prstnih odtisov zaradi 
učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 
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…/…];“

Or. en

Predlog spremembe 168
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V členu 19 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim: 

črtano

„3. Europol in Eurojust lahko imenujeta 
vsak svojega predstavnika v svetovalno 
skupino za SIS II. Europol lahko imenuje 
svojega predstavnika v svetovalni skupini 
za VIS in EURODAC.“

Or. en

Predlog spremembe 169
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica in Europol na 
lastne stroške vzpostavita in vzdržujeta 
tehnično infrastrukturo, potrebno za 
izvajanje te uredbe, ter krijeta stroške, ki 
izhajajo iz zahtev za primerjavo s podatki 
iz sistema EURODAC zaradi 
preprečevanja, odkrivanja ali 
preiskovanja katerih koli kaznivih dejanj, 
opredeljenih v tej uredbi.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Agencija Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Komisiji in evropskemu nadzorniku 
za varstvo podatkov vsaki dve leti predloži 
poročilo o tehničnem delovanju 
centralnega sistema, vključno z njegovo 
varnostjo.

4. Agencija Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Komisiji in evropskemu nadzorniku 
za varstvo podatkov vsako leto predloži 
poročilo o tehničnem delovanju 
centralnega sistema, vključno z njegovo 
varnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 171
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Tri leta po začetku uporabe te uredbe, 
kot je določeno v členu 46(2) , nato 
pa vsaka štiri leta , pripravi Komisija 
celostno oceno sistema EURODAC, pri 
čemer preveri dosežene rezultate glede na 
cilje, oceni, ali še vedno veljajo temeljna 
načela, in ugotovi morebitne posledice za 
prihodnje delovanje , pripravi pa tudi vsa 
potrebna priporočila . Komisija oceno 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

5. Tri leta po začetku uporabe te uredbe, 
kot je določeno v členu 46(2), nato 
pa vsaka štiri leta, pripravi Komisija 
celostno oceno sistema EURODAC, pri 
čemer preveri dosežene rezultate glede na 
cilje, oceni, ali še vedno veljajo temeljna 
načela, vključno s tem, ali je dostop zaradi 
kazenskega pregona vodil k stigmatizaciji 
prosilcev za mednarodno zaščito, in 
ugotovi morebitne posledice za prihodnje 
delovanje, pripravi pa tudi vsa potrebna 
priporočila. Komisija oceno posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Tri leta po začetku uporabe te uredbe, 
kot je določeno v členu 46(2), nato 
pa vsaka štiri leta, pripravi Komisija 
celostno oceno sistema EURODAC, pri 
čemer preveri dosežene rezultate glede na 
cilje, oceni, ali še vedno veljajo temeljna 
načela, in ugotovi morebitne posledice za 
prihodnje delovanje, pripravi pa tudi vsa 
potrebna priporočila. Komisija oceno 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

5. Tri leta po začetku uporabe te uredbe, 
kot je določeno v členu 46(2), nato pa 
vsaka štiri leta, pripravi Komisija celostno 
oceno sistema EURODAC, pri čemer 
preveri dosežene rezultate glede na cilje in 
učinek na temeljne pravice, oceni, ali še 
vedno veljajo temeljna načela, in ugotovi 
morebitne posledice za prihodnje 
delovanje, pri čemer ugotovi tudi, ali bo 
uporaba funkcije iskanja za namene 
kazenskega pregona povzročila 
stigmatizacijo oseb, ki prosijo za 
mednarodno zaščito, pripravi pa tudi vsa 
potrebna priporočila. Komisija oceno 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti se na razpolago dajejo informacije o ranljivih osebah. Treba je sprejeti vse možne 
ukrepe, da bi zaščitili njihove temeljne pravice in preprečili, da so zaradi te uredbe 
stigmatizirane. 

Predlog spremembe 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Tri leta po začetku uporabe te uredbe, 
kot je določeno v členu 46(2) , nato 
pa vsaka štiri leta , pripravi Komisija 
celostno oceno sistema EURODAC, pri 
čemer preveri dosežene rezultate glede na 
cilje, oceni, ali še vedno veljajo temeljna 
načela, in ugotovi morebitne posledice za 
prihodnje delovanje , pripravi pa tudi vsa 

5. Tri leta po začetku uporabe te uredbe, 
kot je določeno v členu 46(2), nato 
pa vsaka tri leta, pripravi Komisija 
celostno oceno sistema EURODAC, pri 
čemer preveri dosežene rezultate glede na 
cilje, oceni, ali še vedno veljajo temeljna 
načela, in ugotovi morebitne posledice za 
prihodnje delovanje, pripravi pa tudi vsa 
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potrebna priporočila . Komisija oceno 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

potrebna priporočila. Komisija oceno 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 174
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsaka država članica in Europol 
pripravijo letna poročila o učinkovitosti 
primerjave podatkov o prstnih odtisih s 
podatki iz sistema EURODAC zaradi 
kazenskega pregona, ki morajo zajemati 
informacije in statistične podatke o 
natančnem namenu primerjave, zlasti 
vrsto terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, število 
zahtev za primerjavo, število in vrsto 
zadev, ki so vodile do uspešne ugotovitve 
istovetnosti, ter potrebo in uporabo 
izjemno nujnih primerov, pa tudi 
primerov, pri katerih se po naknadnem 
preverjanju, ki ga je opravil organ, 
pristojen za preverjanje, ta nujnost ni 
sprejela. Taka poročila je treba poslati 
Komisiji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsaka država članica in Europol črtano
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pripravijo letna poročila o učinkovitosti 
primerjave podatkov o prstnih odtisih s 
podatki iz sistema EURODAC zaradi 
kazenskega pregona, ki morajo zajemati 
informacije in statistične podatke o 
natančnem namenu primerjave, zlasti 
vrsto terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, število 
zahtev za primerjavo, število in vrsto 
zadev, ki so vodile do uspešne ugotovitve 
istovetnosti, ter potrebo in uporabo 
izjemno nujnih primerov, pa tudi 
primerov, pri katerih se po naknadnem 
preverjanju, ki ga je opravil organ, 
pristojen za preverjanje, ta nujnost ni 
sprejela. Taka poročila je treba poslati 
Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 176
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsaka država članica in Europol 
pripravijo letna poročila o učinkovitosti 
primerjave podatkov o prstnih odtisih s 
podatki iz sistema EURODAC zaradi 
kazenskega pregona, ki morajo zajemati 
informacije in statistične podatke o 
natančnem namenu primerjave, zlasti vrsto 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, število 
zahtev za primerjavo, število in vrsto 
zadev, ki so vodile do uspešne ugotovitve 
istovetnosti, ter potrebo in uporabo 
izjemno nujnih primerov, pa tudi primerov, 
pri katerih se po naknadnem preverjanju, ki 
ga je opravil organ, pristojen za 
preverjanje, ta nujnost ni sprejela. Taka 
poročila je treba poslati Komisiji.

8. Vsaka država članica in Europol 
pripravijo letna poročila o učinkovitosti 
primerjave podatkov o prstnih odtisih s 
podatki iz sistema EURODAC zaradi 
kazenskega pregona, ki morajo zajemati 
informacije in statistične podatke o 
natančnem namenu primerjave, zlasti vrsto 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, razloge 
za utemeljen sum, število zahtev za 
primerjavo, število in vrsto zadev, ki so 
vodile do uspešne ugotovitve istovetnosti, 
ter potrebo in uporabo izjemno nujnih 
primerov, pa tudi primerov, pri katerih se 
po naknadnem preverjanju, ki ga je opravil 
organ, pristojen za preverjanje, ta nujnost 
ni sprejela. Taka poročila je treba poslati 
Komisiji. Na podlagi teh letnih poročil in 
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poleg splošne ocene iz odstavka 5 pripravi 
Komisija letno poročilo o dostopanju do 
sistema EURODAC za namene 
kazenskega pregona ter pošlje to oceno 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Prva sprememba odraža predlog spremembe k členu 20(d) (novo). V skladu z drugo 
spremembo se Komisijo poziva, da vsako leto poroča o dostopu za namene kazenskega 
pregona na podlagi nacionalnih poročil in poročil Europola.

Predlog spremembe 177
Claude Moraes

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsaka država članica in Europol 
pripravijo letna poročila o učinkovitosti 
primerjave podatkov o prstnih odtisih s 
podatki iz sistema EURODAC zaradi 
kazenskega pregona, ki morajo zajemati 
informacije in statistične podatke o 
natančnem namenu primerjave, zlasti vrsto 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, število 
zahtev za primerjavo, število in vrsto 
zadev, ki so vodile do uspešne ugotovitve 
istovetnosti, ter potrebo in uporabo 
izjemno nujnih primerov, pa tudi primerov, 
pri katerih se po naknadnem preverjanju, ki 
ga je opravil organ, pristojen za 
preverjanje, ta nujnost ni sprejela. Taka 
poročila je treba poslati Komisiji.

8. Vsaka država članica in Europol 
pripravijo letna poročila o učinkovitosti 
primerjave podatkov o prstnih odtisih s 
podatki iz sistema EURODAC zaradi 
kazenskega pregona, ki morajo zajemati 
informacije in statistične podatke o 
natančnem namenu primerjave, zlasti vrsto 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, razloge 
za utemeljen sum, število zahtev za 
primerjavo, število in vrsto zadev, ki so 
vodile do uspešne ugotovitve istovetnosti,
ter potrebo in uporabo izjemno nujnih 
primerov, pa tudi primerov, pri katerih se 
po naknadnem preverjanju, ki ga je opravil 
organ, pristojen za preverjanje, ta nujnost 
ni sprejela. Taka poročila je treba poslati 
Komisiji. Na podlagi teh letnih poročil in 
poleg splošne ocene iz odstavka 5 pripravi 
Komisija letno poročilo o dostopanju do 
sistema EURODAC za namene 
kazenskega pregona ter pošlje to oceno 
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Evropskemu parlamentu, Svetu in 
evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Prva sprememba odraža predlog spremembe k členu 20(d) (novo). V skladu z drugo 
spremembo se Komisijo poziva, da vsako leto poroča o dostopu za namene kazenskega 
pregona na podlagi nacionalnih poročil in poročil Europola.

Predlog spremembe 178
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Agencija, države članice in Europol
Komisiji zagotovijo vse podatke, potrebne 
za pripravo ocenjevalnih poročil iz 
odstavka 5. Ti podatki ne smejo ogroziti 
delovnih metod niti vključevati podatkov, 
ki razkrivajo vire, člane osebja ali 
preiskave imenovanih organov.

9. Agencija in države članice Komisiji 
zagotovijo vse podatke, potrebne za 
pripravo ocenjevalnih poročil iz 
odstavka 5. Ti podatki ne smejo ogroziti 
delovnih metod niti vključevati podatkov, 
ki razkrivajo vire, člane osebja ali 
preiskave imenovanih organov.

Or. en

Predlog spremembe 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica najpozneje do [tri 
mesece po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe] Komisiji priglasi svoje imenovane 
organe ter ji nemudoma priglasi vsako 
spremembo v zvezi s tem.

1. Vsaka država članica najpozneje do [tri 
mesece po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe] Komisiji priglasi svoje imenovane 
organe in operativne enote iz člena 5(3) ter 
ji nemudoma priglasi vsako spremembo v 
zvezi s tem.



PE500.400v01-00 96/97 AM\917925SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 180
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice nenehno posodabljajo 
informacije, ki jih posredujejo Komisiji. 
Komisija da te informacije na razpolago 
drugim državam članicam, Europolu in 
javnosti prek redno posodobljene 
elektronske publikacije.

Or. en

Predlog spremembe 181
Renate Weber

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Europol stalno posodablja 
informacije, ki jih posreduje Komisiji. 
Komisija da te informacije na razpolago 
drugim državam članicam, Europolu in 
javnosti prek redno posodobljene 
elektronske publikacije.

Or. en

Predlog spremembe 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
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Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija vsako leto v Uradnem listu 
Evropske unije objavi informacije iz 
odstavkov 1, 2 in 3.

4. Komisija vsako leto v Uradnem listu 
Evropske unije objavi informacije iz 
odstavkov 1, 2 in 3, in sicer prek redno 
posodobljene elektronske publikacije.

Or. en


