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PR_COD_1recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanje
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu uredbe 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], in o zahtevah za primerjavo s 
podatki iz sistema EURODAC, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in 
Europol zaradi kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o 
ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih 
sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (prenovitev)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije Parlamentu in Svetu 
(COM(2012)0254),

– ob upoštevanju členov 294(2), 78(2)(e), 87(2)(a) in 88(2)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog 
(C7-0148/2012),

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

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 20. septembra 2012, naslovljenega 
na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 
87(3) poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene 
kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z 
omenjenimi spremembami, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih 
sprememb;

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju, ob upoštevanju 
priporočil posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije;

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za namen uporabe 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 treba 
ugotoviti istovetnost prosilcev 
za mednarodno zaščito in oseb, prijetih 
zaradi nezakonitega prehoda zunanjih meja 
Unije. Za učinkovito 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] , zlasti 
točk (b) in (d) člena 18(1) Uredbe, je tudi 
zaželeno, da se vsaki državi članici 
omogoči preverjanje, ali je državljan tretje 
države ali oseba brez državljanstva , ki je 
bila odkrita med nezakonitim bivanjem na 
ozemlju te države, že zaprosila 
za mednarodno zaščito v drugi državi 
članici.

(4) Za namene uporabe Uredbe (EU) 
št. […/…] Evropskega parlamenta in
Sveta [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 treba ugotoviti 
istovetnost prosilcev za mednarodno 
zaščito in oseb, prijetih zaradi 
nezakonitega prehoda zunanjih meja Unije.
Za učinkovito uporabo 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] , zlasti točk (b) in 
(d) člena 18(1) Uredbe, je tudi zaželeno, da 
se vsaki državi članici omogoči 
preverjanje, ali je državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva , ki je bila odkrita 
med nezakonitim bivanjem na ozemlju te 
države, že zaprosila za mednarodno zaščito 
v drugi državi članici.

(Zamenjava pojma „Skupnost“ s pojmom 
„Unija“ se uporablja za celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je tehničen in namenjen uskladitvi z določbami Lizbonske pogodbe.
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Predlog spremembe 2

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 zaščite, 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 337, 20.12.2011, str. 9.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je tehničen in namenjen uskladitvi z naslovom spremenjene direktive o 
pogojih.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so poslani podatki o prstnih odtisih 
ustrezne kakovosti za primerjavo z 
računalniško podprtim sistemom za 
prepoznavanje prstnih odtisov. Vsi organi 
s pravico do dostopa do sistema 
EURODAC bi morali vlagati v ustrezno 
usposabljanje in potrebno tehnološko 
opremo. Organi s pravico do dostopa do 
sistema EURODAC bi morali Agencijo 
obveščati o specifičnih težavah v zvezi s 
kakovostjo podatkov, da bi jih lahko 
odpravili.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 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.

(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 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 ob 
upoštevanju, da je varstvo podatkov 
ključno za uspešno delovanje sistema 
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EURODAC ter da so varnost podatkov, 
visoka tehnološka kakovost in zakonitost 
poizvedb ključne za nemoteno in ustrezno 
delovanje sistema EURODAC in za lažjo 
uporabo 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 5

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. Agencija bi morala 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti letno poročilo o dejavnostih 
centralnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „prosilec za mednarodno zaščito “ 
pomeni državljana tretje države ali osebo 
brez državljanstva , ki je vložila prošnjo 
za mednarodno zaščito, kot je opredeljena 
v členu 2(g) Direktive Sveta 2004/83/ES, 
glede katere dokončna odločitev še ni bila 
sprejeta ;

(b) „prosilec za mednarodno zaščito “ 
pomeni državljana tretje države ali osebo 
brez državljanstva , ki je vložila prošnjo 
za mednarodno zaščito, kot je opredeljena 
v členu 2(h) Direktive 2011/95/EU, glede 
katere dokončna odločitev še ni bila 
sprejeta;
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je tehničen in namenjen uskladitvi besedila s spremenjeno direktivo o 
pogojih.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) v zvezi z osebo iz člena 14 državo 
članico, ki pošilja takšne 
podatke centralnemu sistemu in prejema 
rezultate primerjave;

(iii) v zvezi z osebo iz člena 14 državo 
članico, ki pošilja osebne 
podatke centralnemu sistemu in prejema 
rezultate primerjave;

Or. en

Obrazložitev

Terminološka prilagoditev.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „zadetek“ pomeni, da je centralni 
sistem s primerjavo ugotovil, da se podatki 
o prstnih odtisih iz osrednje podatkovne 
zbirke ujemajo s tistimi, ki jih je poslala v 
zvezi z neko osebo ena od držav članic, 
brez vpliva na dolžnost držav članic, da 
nemudoma preverijo rezultate primerjave v 
skladu s členom 18(4).

(e) „zadetek“ pomeni, da je centralni 
sistem s primerjavo ugotovil, da se podatki 
o prstnih odtisih iz računalniško podprte
osrednje podatkovne zbirke prstnih odtisov
ujemajo s tistimi, ki jih je poslala v zvezi z 
neko osebo ena od držav članic, brez 
vpliva na dolžnost držav članic, da 
nemudoma preverijo rezultate primerjave v 
skladu s členom 18(4);

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je tehničen in namenjen usklajevanju besedila z besedilom člena 3(1)(a).
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Postopek odvzemanja prstnih odtisov se 
določi in uporablja v skladu z ustaljeno 
prakso države članice ter v skladu z 
zaščitnimi klavzulami iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter Konvencije Združenih 
narodov o otrokovih pravicah.

5. Postopek odvzemanja prstnih odtisov se 
določi in uporablja v skladu z ustaljeno 
prakso države članice ter v skladu z 
zaščitnimi klavzulami iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter Konvencije Združenih 
narodov o otrokovih pravicah. „Korist
otroka“ je najpomembnejše vodilo držav 
članic pri uporabi te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uredbo usklajuje z direktivo o minimalnih standardih glede postopkov za 
priznanje ali odvzem mednarodne zaščite v državah članicah, ki določa, da mora biti največja 
korist otroka glavna skrb pri izvajanju uredbe. Tudi evropski nadzornik za varstvo podatkov 
je v poročilu o svoji dejavnosti za obdobje 2008–2009 opozoril na pravice oseb, pri katerih se 
opravi ocena starosti.

Predlog spremembe 10

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
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Obrazložitev

Z uporabo besede „tehnike“ so pokrite uporabljene tehnologije in način, kako je sistem 
oblikovan, zgrajen, vzdrževan in upravljan, kar je priporočeno tudi v mnenju evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov o sistemu Eurodac z dne 18. februarja 2009.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija pripravi vsak mesec statistični 
prikaz dela centralnega sistema, iz katerega 
je razvidno zlasti:

1. Agencija pripravi vsako četrtletje
statistični prikaz dela centralnega sistema, 
iz katerega je razvidno zlasti:

Or. en

Obrazložitev

Mesečni statistični prikazi dela so prepogosti in bi pomenili zgolj dodatno delo za Agencijo in 
institucije, ki jih prejmejo, pri čemer morda sploh ne bi zagotovili relevantne slike o 
dejavnostih, ki so predmet poročanja.

Predlog spremembe 12

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 podatkovnih nizov, označenih v 
skladu s členom 18(1) in (2);

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 18 so države članice tiste, ki označijo in odznačijo zadevne podatke. 
Statistični podatki bi morali zajemati število označenih podatkovnih nizov in ne zahteve za 
tovrstno označevanje.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) število zadetkov za osebe iz 
člena 18(1), za katere so bili ugotovljeni 
zadetki iz točk (b) in (d) tega člena.

(g) število zadetkov za osebe iz 
člena 18(1), za katere so bili ugotovljeni 
zadetki iz točk (b), (c) in (d) tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 14

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 za 
vsako državo članico.

2. Konec vsakega leta se izdela statistika v 
obliki zbirke četrtletnih 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 za 
vsako državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 11.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zbiranje, pošiljanje in primerjava prstnih
odtisov

Zbiranje, pošiljanje in primerjava podatkov 
o prstnih odtisih

Or. en
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Obrazložitev

Tehničen predlog spremembe (uskladitev besedila v skladu z naslovi členov 14 in 17).

Predlog spremembe 16

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
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.

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

Or. en

Obrazložitev

Kadarkoli lahko pride do tehničnih okvar, zato je treba to dodati.

Predlog spremembe 17

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, zaščito javnega zdravja ali iz 
tehničnih razlogov, odvzame in pošlje 
prstne odtise te osebe v roku iz odstavka 2, 
ko ti razlogi ne obstajajo več.

Or. en
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Obrazložitev

Kadarkoli lahko pride do tehničnih okvar, zato je treba to dodati.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti besedilo s pogoji iz člena 20(1)(b).

Predlog spremembe 19

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) pravici do 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 
o postopkih za uveljavljanje teh pravic, 
vključno s kontaktnimi podatki
uslužbenca, ki je odgovoren za obdelavo 
podatkov, in državnih nadzornih organov 
iz člena 31(1).

Or. en
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Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pojasniti, da je treba osebo, na katero se uredba nanaša, 
obvestiti o pravici do dostopa do podatkov o njej in ne o obstoju pravice. Jasneje je tudi, če 
napišemo, da bo oseba obveščena o postopkih za uveljavljanje teh pravic, kot je v svojem 
mnenju predlagal evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 20

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. Korist otroka je 
najpomembnejše vodilo držav članic pri 
uporabi tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje uredbo z direktivo o minimalnih standardih glede postopkov za 
priznanje ali odvzem mednarodne zaščite v državah članicah, ki določa, da mora biti največja 
korist otroka glavna skrb pri izvajanju uredbe. Tudi evropski nadzornik za varstvo podatkov 
je v poročilu o svoji dejavnosti za obdobje 2008–2009 opozoril na pravice oseb, pri katerih se 
opravi ocena starosti.
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OBRAZLOŽITEV

Sistem Eurodac je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema 
Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije1. 
Komisija je decembra 20082 sprejela predlog prenovitve uredbe o sistemu Eurodac z 
namenom, da bi zagotovila učinkovitejšo podporo pri uporabi Dublinske uredbe, ustrezno 
obravnavala vprašanja varovanja podatkov, pri tem pa upoštevala razvoj pravnega reda o azilu 
in tehnični napredek po sprejetju uredbe leta 2000. Poleg tega je okvir upravljanja na področju 
informacijskih tehnologij uskladila s tistim iz uredb SIS II in VIS, saj je naloge operativnega 
upravljanja za sistem EURODAC prenesla na prihodnjo agencijo za operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice.3

Evropski parlament je na zasedanju maja 2009 sprejel zakonodajno resolucijo4, v kateri je 
podprl predlog Komisije pod pogojem, da se vnesejo nekatere spremembe.

Komisija je septembra 2009 sprejela spremenjeni predlog, da bi se na eni strani upoštevala 
resolucija Evropskega parlamenta in izid pogajanj v Svetu ter da bi se na drugi strani za 
organe pregona držav članic in Europol uvedla možnost, da dostopajo do osrednje podatkovne 
zbirke EURODAC zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih 
dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.5 Predlog je uvedel premostitveno klavzulo, ki 
dovoljuje dostop do podatkov za namene kazenskega pregona, in potrebne spremljevalne 
določbe ter je spreminjal predlog iz decembra 2008. Komisija je hkrati predložila predlog za 
sklep Sveta o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi 
kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona6, ki je natančno 
določal podrobnosti o dostopu v take namene.7

Evropski parlament ni sprejel zakonodajne resolucije v zvezi s predlogi iz septembra 2009. 

                                               
1 UL L 62, 5.3.2002, str. 1.
2 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za 

primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (ES) 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], COM(2008)0825.

3 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi agencije za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice 
[COM(2009)0293] je bil sprejet 24. junija 2009. Spremenjeni predlog je bil sprejet 19. 
marca 2010: spremenjeni predlog Uredbe (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta o ustanovitvi agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih 
sistemov na področju svobode, varnosti in pravice, COM(2010)0093.

4 Vzpostavitev sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov (prenovitev), 
P6_TA(2009)0378.
5 Tak predlog je zahteval Svet v svojih sklepih o dostopu policijskih organov in organov 

kazenskega pregona držav članic ter Europola do sistema Eurodac z dne 12. in 
13. junija 2007.

6 COM(2009)0344.
7 COM(2010)0555, str. 2 in 3.
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Predlog sklepa Sveta je po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe postal brezpredmeten. V 
sporočilu o posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane 
medinstitucionalne postopke odločanja1 je bilo zapisano, da se taki predlogi formalno 
umaknejo in jih nadomestijo novi predlogi, ki upoštevajo novi okvir Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU). 

Predlog Komisije z dne 11. oktobra 2010 ni vključeval možnosti dostopa organov kazenskega 
pregona, ki je bila predvidena v predlogu iz septembra 2009, uvedel pa je dva dodatna 
elementa:
– v členu 18(4) je pojasnjena potreba po tem, da rezultate avtomatične primerjave preveri 
strokovnjak za prstne odtise,
– v člen 24(1) so vstavljene ustrezne določbe, v skladu s katerimi lahko odbor, ustanovljen z 
dublinsko uredbo, podatke o sistemu Eurodac vključi v brošuro, ki se pripravi v skladu s 
členom 4(3).
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je 3. februarja 2011 izvedel 
posvetovalno glasovanje. 

S tem predlogom je predlog iz leta 2010 umaknjen in nadomeščen z novim, prvič, da se bolje 
upošteva resolucija Evropskega parlamenta in rezultati pogajanj v Svetu; drugič, da se uvede 
možnost, da lahko organi kazenskega pregona držav članic in Europol dostopajo do osrednje 
podatkovne zbirke EURODAC zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih 
kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. Vključitev možnosti dostopa do sistema 
EURODAC zaradi kazenskega pregona je bila potrebna kot del uravnoteženega dogovora v 
pogajanjih o svežnju o skupnem evropskem azilnem sistemu, da bi se pogajanja o tem svežnju 
zaključila do konca leta 2012. 

Mreže organiziranega kriminala iz tretjih držav skušajo z zlorabo azilnega sistema spraviti 
svoje člane v državo članico EU, da bi tam delovali kot zveze za njihove kriminalne 
dejavnosti. Ko vstopijo na ozemlje države članice EU, ti člani mrež organiziranega kriminala 
zaprosijo za azil s ponarejeno identiteto, da bi lahko zakonito prebivali v EU brez kazenske 
kartoteke. Poleg tega informacije Europola kažejo, da tudi trgovci z ljudmi skušajo zlorabiti 
azilni sistem, pri čemer v prošnjah za azil navedejo lažno državo izvora. Glede na te težave 
poročevalka pozdravlja možnost, da bi lahko imenovani organi držav članic in Evropski 
policijski urad (Europol) zahtevali primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, 
shranjenimi v centralnem sistemu EURODAC, na podlagi sistema „zadetek/ni zadetkov“, 
zaradi preprečevanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. 
Poročevalka meni, da je možnost dostopa do sistema EURODAC za organe kazenskega 
pregona pomembna izboljšava v primerjavi s prejšnjim predlogom, ki bi lahko prispevala k 
preprečevanju zgoraj omenjenih težav ob upoštevanju potrebnih varovalk. 

Poročevalka podpira predlog Komisije. Pripravila je vrsto predlogov sprememb, ki jih je 
mogoče razdeliti v dve skupini: tehnične predloge sprememb (npr. uskladitev z določbami 
Lizbonske pogodbe, sklicevanje na prenovljeni predlog direktive o pogojih, notranje 
reference) in predloge sprememb, s katerimi bi pojasnili nekatere vidike besedila (npr. 
nadomestitev izraza „tehnologija“ z izrazom „tehnike“ v členu 4, dodatki v razdelku o 
statističnih podatkih in pojasnilo v zvezi s pravico do dostopa do podatkov). Dodatni predlogi 
                                               
1 COM(2009)0665/2.
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sprememb so odraz zadevnih pripomb evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Sklic: D(2012)46723

G. Juan Fernando López Aguilar 
Predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
ASP 11G306
v Bruslju

Zadeva: Spremenjeni predlog uredbe 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) in o 
zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, ki jih vložijo organi 
kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona, ter o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za 
operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, 
varnosti in pravice (prenovitev)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Spoštovani predsednik,

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je preučil navedeni predlog v skladu 
s členom 87 o prenovitvi, ki je bil vključen v poslovnik Evropskega parlamenta.

Tretji odstavek tega člena se glasi: 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi 
sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 
predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 
in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem 
stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili 
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sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s 
priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen 
tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo 
nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na svoji seji 17. septembra 2012 s 17 glasovi za, 
2 glasovoma proti in nobenim vzdržanim1 priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, 
naj nadaljuje preučevanje omenjenega predloga v skladu s členom 87.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

                                               
1 Navzoči poslanci: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; 
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 18. julij 2012

MNENJE

V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU
SVETU
KOMISIJI

Spremenjeni predlog uredbe 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) in o zahtevah za primerjavo s podatki iz 
sistema EURODAC, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol 
zaradi kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi 
Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s 
področja svobode, varnosti in pravice (prenovitev)
COM(2012)0254 z dne 30. 5. 2012 – 2008/0242(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti njegovo točko 9, se je posvetovalna delovna 
skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 14. 
in 20. junija 2012, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Na teh srečanjih je na podlagi pregleda predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
prenovitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema 
Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije in 
Uredbe Sveta (ES) št. 407/2002 z dne 28 februarja 2002 o pravilih za izvedbo Uredbe (ES) 
št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite 
uporabe Dublinske konvencije posvetovalna skupina v medsebojnem soglasju ugotovila 
naslednje.

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z zadevnimi zahtevami 
iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe 
predhodnega akta, ki ostanejo v predlogu nespremenjene, kot je določeno v točki 6(a)(iii) tega 
sporazuma.
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2) V predlogu prenovitve bi naslednji deli besedila morali biti osenčeni s sivo barvo, ki se 
običajno uporablja za označitev vsebinskih sprememb:

– v naslovu akta zadnje besede „in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, 
ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona, 
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice“;

– v členu 8(1) uvodne besede, v členu 24(1), (5) in (6) ter v členu 26 zamenjava izraza 
„centralna enota“ z izrazom „agencija“;

– v členu 9(3) besedilo „razen tistih, ki se posredujejo v skladu s členom 10(b)“;

– v členu 9(5) zamenjava številke člena „5(1)“ s številko „8(a) do (g)“;

– v členu 17(4) črtano besedilo „in 6“;

– v členu 24(2) besedilo „člena 14(2) in člena 17(2)“;

– v členu 27(3) črtana številka člena „12(4)(a)“.

3) V besedilu predloga prenovitve bi moralo biti tudi sedanje besedilo iz uvodnih izjav 13, 14, 
20 in 23 Uredbe (ES) št. 2725/2000. To besedilo bi moralo biti prečrtano z dvojno črto ter 
osenčeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označitev vsebinskih sprememb, tj. 
predlaganega črtanja obstoječega besedila.

4) V členu 2(1)(c)(i) je sklic na „člen 6“ nepravilen in bi ga bilo treba nadomestiti s pravilnim 
sklicem.

5) V členu 2(1)(c)(ii) bi bilo treba sklicevanje na „člen 11“ spremeniti v sklicevanje na „člen 
14“.

6) V členu 2(1)(c)(ii) bi bilo treba sklicevanje na „člen 14“ spremeniti v sklicevanje na „člen 
17“.

7) V členu 2(e) bi bilo treba sklic na „člen 18(4)“ spremeniti v sklicevanje na „člen 25(4)“.

8) V členu 8(1)(a) bi moralo biti besedilo „prosilcih za azil in“, ki se pojavi pred besedo 
„osebah“ v obstoječem besedilu člena 3(3)(a) Uredbe (ES) št. 2725/2000, in bi moralo biti 
prečrtano z dvojno črto.

9) V členu 9(3) bi moralo biti besedilo „centralna enota“, ki se pojavi med besedami 
„katerakoli država članica,“ in „primerjajo s podatki o prstnih odtisih“ v obstoječem besedilu 
člena 4(3) Uredbe (ES) št. 2725/2000, in bi moralo biti prečrtano z dvojno črto.

10) V členu 16(2) bi bilo treba sklicevanje na „člen 28(3)“ spremeniti v sklicevanje na „člen 
27(3)“.

11) V členu 29(13) bi bilo treba sklicevanje na „odstavek 13“ spremeniti v sklicevanje na 
„odstavek 11“.
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12) Obstoječe besedilo člena 20 Uredbe (ES) št. 2725/2000 bi moralo obstajati in biti 
prečrtano z dvojno črto.

13) Uvodno besedilo in točki (a) in (b) člena 1 Uredbe (ES) št. 407/2002 bi morali obstajati v 
prenovljenem besedilu in bi morali biti prečrtani z dvojno črto. Tudi točka (c) istega člena bi 
morala obstajati in biti prečrtana z dvojno črto ter osenčena s sivo barvo.

14) Obstoječe besedilo člena 5 Uredbe (ES) št. 407/2002 bi moralo obstajati v prenovljenem 
besedilu in bi moralo biti prečrtano z dvojno črto.

Posvetovalna skupina je torej lahko po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so kot take opredeljene v samem predlogu. 
Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
bistvenimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo 
obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec pravni svetovalec generalni 
direktor


