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***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v 
zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka Sveta (14247/2019),

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z 
Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, na podlagi 
katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0198/2019),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi 
čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu 
kriminalu1, in zlasti člena 33 Sklepa, 

– ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0100/2020),

1. zavrne osnutek Sveta;

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

1 UL L 210, 6.8.2008, str. 1.
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OBRAZLOŽITEV

S tem osnutkom izvedbenega sklepa Sveta, ki temelji na členu 33 Sklepa Sveta 
2008/615/PNZ (v nadaljnjem besedilu: Prümski sklep)1, bi omogočili izmenjavo 
daktiloskopskih podatkov med Združenim kraljestvom in državami članicami, ki jih zavezuje 
Prümski sklep. 

1. Ozadje

Prümski sklep določa izmenjavo informacij med organi držav članic, pristojnimi za 
preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Pristojni organi lahko v ta namen izmenjajo 
daktiloskopske podatke, ki so obdelani v njihovih nacionalnih sistemih za avtomatizirano 
identifikacijo prstnih odtisov, vzpostavljenih za potrebe preprečevanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj. V členu 9 Prümskega sklepa je določeno, da lahko pristojni organ države 
članice opravi avtomatizirano iskanje daktiloskopskih podatkov v nacionalnem sistemu druge 
države članice. Z izmenjavo osebnih podatkov v skladu s tem sklepom se lahko začne šele, ko 
Svet odloči, da je država članica, ki želi sodelovati v taki izmenjavi, v nacionalno zakonodajo 
prenesla splošne določbe o varstvu podatkov iz Prümskega sklepa (člen 25(2) in člen 33 
Prümskega sklepa). V skladu s Sklepom Sveta 2008/616/PNZ2 je treba predlagani izvedbeni 
sklep sprejeti po ocenjevalnem poročilu o izvajanju splošnih določb o varstvu podatkov iz 
Prümskega sklepa, ki temelji na vprašalniku, pilotnem projektu in ocenjevalnem obisku, 
katerega rezultati se predložijo Svetu. 
Sistem izmenjave informacij med pristojnimi organi držav članic, vzpostavljen s Prümskim 
sklepom, temelji na načelu popolne vzajemnosti dostopa in je namenjen krepitvi čezmejnega 
sodelovanja z izmenjavo podatkov, ki se obdelujejo v nacionalnih sistemih za preprečevanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj (npr. podatki o obsojenih in osumljenih osebah). Izkazalo se je, 
da izvajanje Prümskega sklepa v nekaterih državah članicah ni povsem v skladu z načelom 
popolne vzajemnosti. Poleg tega se zmogljivosti za izmenjavo informacij med državami 
članicami močno razlikujejo, zato je pretok informacij neuravnotežen. 

Svet je leta 2019 sprejel sklep, s katerim je Združenemu kraljestvu odobril dostop do 
mehanizma za izmenjavo informacij o DNK3. S predlaganim osnutkom želi Svet Združenemu 
kraljestvu omogočiti dostop do izmenjave daktiloskopskih podatkov, ni pa izrazil namena, da 
bi začel s podobnim postopkom za izmenjavo podatkov iz registrov vozil, ki je najuspešnejši 
del prümske strukture. 

Pravila izmenjave med državami članicami so določena s Sklepoma Sveta 2008/615/PNZ in 
2008/616/PNZ. V zvezi s tem je treba opozoriti, da se je Evropska komisija oktobra 2019 
odločila, da začne postopke za ugotavljanje kršitev in poslala uradne opomine Avstriji, 
Bolgariji, Madžarski in Romuniji, ker so 13. septembra 2018 podpisale sporazum s petimi 
državami Zahodnega Balkana o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK, daktiloskopskih 

1 Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na 
področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu; UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

2 Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi 
čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 
6.8.2008, str. 12).

3 Izvedbeni Sklep 2019/968/EU z dne 6. junija 2019 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o 
DNK v Združenem kraljestvu (UL L 156, 13.6.2019, str. 8).
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podatkov in iz registra vozil. Po mnenju Komisije sporazum krši izključno pristojnost EU na 
tem področju, zlasti ker je izmenjava teh podatkov med državami članicami zajeta v sklepih 
Sveta iz Prüma (Sklepa Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ)4. Podobne pomisleke je izrazila 
v zvezi z vzpostavitvijo izmenjave podatkov o DNK in daktiloskopskih podatkov z drugimi 
tretjimi državami, na primer z ZDA.

2. Cilj in glavni elementi osnutka sklepa Sveta

Svet želi s tem osnutkom izvedbenega sklepa Združenemu kraljestvu omogočiti sodelovanje 
pri avtomatiziranem iskanju daktiloskopskih podatkov in nadaljnjo izmenjavo daktiloskopskih 
podatkov v skladu s sistemom iz člena 9 Prümskega sklepa. 

Kot navaja Svet v osnutku izvedbenega sklepa, pa Združeno kraljestvo proti pričakovanjem 
Sveta in za razliko od podobnih odločitev, sprejetih za druge države članice, ne namerava dati 
na voljo daktiloskopskih podatkov osumljencev. To je tudi v nasprotju z načelom vzajemnosti, 
na katerem temelji prümski sistem. 

Svet je sprejel to posebno stanje v svojem prejšnjem izvedbenem sklepu 2019/968 z dne 6. 
junija 2019 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu, ki 
je v veljavi od 7. junija 2019. Svet je zaradi kršitve načela vzajemnosti in po tem, ko je 
Komisija izrazila negativno mnenje zaradi kršitve načela popolne vzajemnosti, poudaril 
praktični in operativni pomen vključitve profilov osumljencev v avtomatizirano izmenjavo 
podatkov o DNK za javno varnost, zlasti za boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. 
Svet je zato izrecno določil, da je nadaljevanje teh izmenjav odvisno od tega, ali bo Združeno 
kraljestvo izpolnilo svojo obveznost in do 15. junija 2020 opravilo celovit pregled svoje 
politike, da profilov osumljencev ne vključi v avtomatizirano izmenjavo podatkov o DNK. Če 
Združeno kraljestvo do tega datuma ne bo sporočilo, da je pregledalo svojo politiko, bo Svet v 
treh mesecih znova ocenil stanje glede nadaljevanja ali prekinitve izmenjave podatkov o DNK 
z Združenim kraljestvom.

3. Klavzula o pregledu

Podobno kot v Izvedbenem sklepu Sveta 2019/968 Svet tudi v predlaganem osnutku sklepa 
zaradi te nepravilnosti ponovno poudarja, da je vključevanje profilov osumljencev v 
avtomatizirano izmenjavo daktiloskopskih podatkov tako s praktičnega kot z operativnega 
vidika pomembno v boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. 
Svet zato določa tudi klavzulo o pregledu tega izvedbenega sklepa. Če Združeno kraljestvo ne 
bo do 15. junija 2020 pregledalo svoje politike o izključitvi profilov osumljencev iz 
avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov, lahko Svet prekine izmenjavo 
daktiloskopskih podatkov z Združenim kraljestvom.

4. Izstop Združenega kraljestva iz EU: učinek prehodnega obdobja

Praktični učinek sprejetja osnutka tega izvedbenega sklepa in izmenjave daktiloskopskih 
podatkov med državami članicami in Združenim kraljestvom bo v tem primeru omejen na 
prehodno obdobje iz sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna 
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Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo5. To prehodno obdobje se 
izteče 31. decembra 2020, potem pa bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Bistvena 
zahteva iz člena 25(2) Prümskega sklepa se uporablja za države članice, ki sodelujejo pri 
prümskem mehanizmu. Če se zdi potrebno in se tako odloči, bi tretja država potrebovala 
drugačen pravni instrument, da bi lahko nadaljevala izmenjavo daktiloskopskih podatkov ali 
drugih osebnih podatkov iz Prümskega sklepa.

5. Prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom

Prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom naj bi urejal nov partnerski sporazum. 
Pogajanja o tem sporazumu so se začela marca 2020 in bodo zajemala tudi področje 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah. Za nadaljnjo izmenjavo daktiloskopskih podatkov med državami 
članicami in Združenim kraljestvom kot tretjo državo bodo veljali posebni pogoji in zaščitni 
ukrepi, ker bo imelo Združeno kraljestvo status tretje države in očitno ne bo moglo uživati 
enakih pravic in ugodnosti kot države članice.

V priporočilu Komisije z dne 3. februarja 2020 za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj 
o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska6 je določeno, 
da bi moralo biti prihodnje partnerstvo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj podprto z zavezami glede spoštovanja temeljnih svoboščin, vključno z 
ustreznim varstvom osebnih podatkov, ki omogoča sodelovanje. Določa, da bo raven 
sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in 
pravosodnega sodelovanja odvisna od ravni varstva osebnih podatkov v Združenem kraljestvu. 
Navedeno je, da si bo Komisija prizadevala za sprejetje sklepa o ustreznosti, ki bo ob 
izpolnjenih ustreznih pogojih omogočal takšno sodelovanje (odstavek 112). 

Predsednik vlade Združenega kraljestva je v pisni izjavi z dne 3. februarja 2020 o odnosih med 
Združenim kraljestvom in EU7 zapisal, da bo Združeno kraljestvo v prihodnje razvijalo ločene 
in neodvisne politike na področjih, kot je varstvo podatkov. Poleg tega je Združeno kraljestvo 
v prvem krogu pogajanj (od 2. do 5. marca 2020) o prihodnjem partnerskem sporazumu 
navedlo, da se ne bo zavezalo k izvajanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in ne bo 
sprejelo pristojnosti Sodišča EU na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja v 
kazenskih zadevah. V odgovor na to je glavni pogajalec EU Michel Barnier pojasnil, da bo, če 
bo Združeno kraljestvo ohranilo to stališče, to imelo takojšnje in praktične posledice za 
sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom, ki bo še naprej možno na podlagi mednarodnih 
sporazumov, ne bo pa zelo ambiciozno8. 

Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 12. februarja 20209 poudarja, da Združeno 
kraljestvo ne more imeti neposrednega dostopa do podatkov iz informacijskih sistemov EU niti 
sodelovati v upravljavskih strukturah agencij EU na območju svobode, varnosti in pravice, za 

5 UL L 29, 31.1.2020, str. 1.
6 COM(2020)0035.
7 Pisna izjava št. HCW86 o vladnem predlogu pristopa k pogajanjem z EU o prihodnjih odnosih 

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402
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vsako izmenjavo informacij z Združenim kraljestvom, vključno z osebnimi podatki, pa bi 
morala veljati stroga pravila glede jamstev, revizije in nadzora, vključno z enakovredno ravnjo 
varstva osebnih podatkov, kot jo zagotavlja zakonodaja EU.

Parlament opozarja, da mora Komisija v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije10, da bi 
lahko okvir Združenega kraljestva za varstvo podatkov razglasila za primernega, dokazati, da 
Združeno kraljestvo zagotavlja raven varstva, ki je „v bistvenem enaka“ ravni, ki jo zagotavlja 
pravni okvir EU, tudi kar zadeva nadaljnje prenose tretjim državam. Glede tega meni, da je 
treba posebno pozornost nameniti pravnemu okviru Združenega kraljestva za nacionalno 
varnost ali obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj.  

Parlament je tudi poudaril, da mora vsaka vzajemna ureditev za pravočasno, uspešno in 
učinkovito izmenjavo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) in za obdelavo 
podatkov o DNK, prstnih odtisih in registraciji vozil (Prüm) in pa za operativno sodelovanje 
prek Europola in Eurojusta temeljiti na strogih zaščitnih ukrepih in pogojih ter biti v celoti 
skladna z mnenjem Sodišča Evropske unije št. 1/1511. 

Parlament je Združeno kraljestvo tudi pozval, naj nemudoma odpravi resne pomanjkljivosti pri 
uporabi SIS, ter pozval Svet in Komisijo, naj pozorno spremljata ta postopek, da bodo vse 
pomanjkljivosti zanesljivo in nemudoma odpravljene. Ravno tako meni, da bi veljalo o ureditvi 
prihodnjega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj razpravljati šele po odpravi pomanjkljivosti.

6. Sklepne ugotovitve

Daktiloskopski podatki so posebno občutljiva skupina osebnih podatkov, za katere je 
potrebno posebno varstvo, saj so pri obdelavi lahko močno ogrožene temeljne pravice in 
svoboščine. V skladu s pravom Unije je treba pri taki obdelavi izvajati ustrezne zaščitne 
ukrepe za pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Glede na sedanje stanje pogajanj o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in EU še ni 
jasno, ali bo Združeno kraljestvo po 31. decembru 2020 izpolnjevalo pogoje, ki jih določa pravo 
Unije, da bi lahko presodili, da zagotavlja raven varstva, ki je v bistvenem enaka ravni, ki jo 
zagotavlja pravo Unije. Če raven varstva osebnih podatkov v bistvu ne bi bila enaka ali ne bi 
obstajali strogi pogoji in zaščitni ukrepi za obdelavo daktiloskopskih podatkov, bi lahko pri 
obdelavi na podlagi avtomatiziranega iskanja prstnih odtisov in izmenjave osebnih podatkov iz 
člena 9 Prümskega sklepa prišlo do resnega tveganja za varstvo temeljnih pravic in svoboščin 
posameznikov. 

Poročevalec tudi meni, da je treba najprej rešiti vprašanje vključevanja podatkov osumljencev, 
preden se omogoči izmenjava podatkov z Združenim kraljestvom, da bo izmenjava 
avtomatiziranih podatkov v celoti spoštovala načelo vzajemnosti iz prümskega sistema, ki ga 
uporabljajo druge države članice, ki v njem sodelujejo.

10 Zadeva C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650
11 Mnenje št. 1/15 o sporazumu s Kanado; ECLI:EU:C:2017:592.
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Predlagani osnutek izvedbenega sklepa bi lahko bil sprejet in začel veljati le nekaj tednov pred 
15. junijem 2020 – datumom, do katerega naj bi Združeno kraljestvo uradno obvestilo Svet, da 
namerava dati na voljo profile osumljencev, Svet pa bi ponovno ocenil nadaljevanje izmenjave 
podatkov.

Kljub zahtevi za dodatne informacije, ki so jo člani odbora LIBE naslovili na predsedstvo Sveta 
na seji tega odbora 18. februarja 2020, ter pismoma predsednika odbora LIBE z dne 20. 
februarja 2020 in 5. marca 2020 predsedstvu Sveta in Komisiji, v katerih zahteva odgovore na 
konkretna pisna vprašanja in vse dokumente, povezane s tem osnutkom izvedbenega sklepa in 
izvajanjem prümskega mehanizma, Parlament ni prejel ocenjevalnega poročila, v katerem so 
povzeti rezultati vprašalnika, ocenjevalnega obiska in preskusa izmenjave daktiloskopskih 
podatkov in je bilo predstavljeno Svetu. Predsedstvo Sveta je v dopisu z dne 20. marca 2020 
zavrnilo predložitev zahtevanih dokumentov brez jasne utemeljitve. Predstavitev tega poročila 
je pogoj za odobritev izvedbenega sklepa. Poročevalec meni, da bi bilo treba to ocenjevalno 
poročilo predložiti Parlamentu, da bo lahko ustrezno opravljal svoje zakonodajne in nadzorne 
naloge v tem pravnem postopku. Poleg tega meni, da bi moral Svet sprejeti izvedbeni akt po 
tem, ko bo Združeno kraljestvo izrazilo namero, da v izmenjavo podatkov o DNK in 
daktiloskopskih podatkov vključi podatke osumljencev ter s tem potrdilo svojo namero, da bo 
v prihodnjih varnostnih odnosih z Unijo delovalo popolnoma vzajemno.

Ker te bistvene informacije niso na voljo in ker bo ta osnutek izvedbenega sklepa Sveta 
dejansko časovno omejen do 31. decembra 2020 – lahko pa bo po 15. juniju 2020 celo 
odpravljen –, poročevalec meni, da v danih okoliščinah ne bi smeli sprejeti izvedbenega sklepa, 
ki bi Združenemu kraljestvu omogočil nadaljnje avtomatizirano iskanje daktiloskopskih 
podatkov in izmenjavo osebnih podatkov v skladu s členom 9 Sklepa 2008/615/PNZ. 

Osnutek izvedbenega sklepa Sveta temelji na pravnem aktu, ki je bil sprejet v nekdanjem 
tretjem stebru prejšnje pogodbe o Evropski uniji. V skladu s členom 39(1) prejšnje Pogodbe o 
Evropski uniji, za katerega je Sodišče odločilo, da se še vedno uporablja v skladu s členom 9 
Protokola 36, kadar Svet sprejme izvedbene ukrepe na podlagi prejšnjega pravnega reda iz 
tretjega stebra, se je treba posvetovati s Parlamentom, Svet pa lahko določi rok, v katerem mora 
Parlament podati svoje mnenje. V prejšnjih podobnih zadevah sta poročevalca predlagala, naj 
se Parlament strinja z izvedbenim aktom in se je zato presodilo, da je primerna odobritev brez 
sprememb (poenostavljeni postopek v skladu s členom 52). Ta postopek je veljal kot primeren 
tudi za spoštovanje roka, ki ga je določil Svet. Ker poročevalec meni, da se Parlament ne bi 
smel strinjati s predlaganim osnutkom izvedbenega sklepa, se kot primernejši uporablja 
postopek za pripravo poročil iz člena 59 Poslovnika.

7. Priporočilo poročevalca

Poročevalec zato Parlamentu priporoča, naj zavrne osnutek izvedbenega sklepa Sveta in Svet 
pozove, naj ne sprejme osnutka izvedbenega sklepa ali drugih odločitev v zvezi s tem, dokler 
Združeno kraljestvo ne zagotovi jamstev za polno vzajemnost in varstvo osebnih podatkov in 
do zaključka pogajanj o novem pravnem okviru za novo partnersko sodelovanje z Združenim 
kraljestvom in sprejetja tega okvira.
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