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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

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

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

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

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

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do 
drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe 
(EU) 2019/816
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2019)0003),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 82(1)(d) in 87(2)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-
0025/2019),

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

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0254/2020),

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

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o določitvi 
pogojev za dostop do drugih informacijskih 
sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 
2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx 

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o določitvi 
pogojev za dostop do drugih informacijskih 
sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 
2018/1862, Uredbe (EU) 2019/816 in 
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[ECRIS-TCN] Uredbe (EU) 2019/818

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta uredba določa, kako izvajati to 
interoperabilnost in pogoje za vpogled v 
podatke, shranjene v drugih informacijskih 
sistemih EU, in podatke Europola po 
avtomatiziranem postopku ETIAS za 
namene prepoznavanja zadetkov. Zato je 
treba spremeniti uredbi Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) 2018/1862 (SIS 
Policija)26 in (EU) yyyy/xxxx (ECRIS-
TCN)27, da bi centralni sistem ETIAS 
lahko povezali z drugimi informacijskimi 
sistemi EU in podatki Europola ter določili 
podatke, ki se bodo pošiljali v te 
informacijske sisteme EU in podatke 
Europola ter iz njih.

(4) Ta uredba določa, kako izvajati to 
interoperabilnost in pogoje za vpogled v 
podatke, shranjene v drugih informacijskih 
sistemih EU, in podatke Europola po 
avtomatiziranem postopku ETIAS za 
namene prepoznavanja zadetkov. Zato je 
treba spremeniti uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) 2018/1862 (SIS 
Policija)26, (EU) 2019/816 (ECRIS-
TCN)27 in (EU) 2019/818 
(interoperabilnost – policija)27a, da bi 
centralni sistem ETIAS lahko povezali z 
drugimi informacijskimi sistemi EU in 
podatki Europola ter določili podatke, ki se 
bodo pošiljali v te informacijske sisteme 
EU in podatke Europola ter iz njih.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju policijskega sodelovanja 
in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, o spremembi in razveljavitvi 
Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa 
Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 
7.12.2018, str. 56).

26 26 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju policijskega sodelovanja 
in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, o spremembi in razveljavitvi 
Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa 
Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 
7.12.2018, str. 56).

27 Uredba (EU) yyyy/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL L , , str. ).

27 Uredba (EU) 2019/816 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 
o vzpostavitvi centraliziranega sistema za 
določitev držav članic, ki imajo 
informacije o obsodbah državljanov 
tretjih držav in oseb brez državljanstva 
(sistem ECRIS-TCN) z namenom 
dopolnitve evropskega informacijskega 
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sistema kazenskih evidenc ter o 
spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL 
L 135, 22.5.2019, str. 1).
27a Uredba (EU) 2019/818 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost 
informacijskih sistemov EU na področju 
policijskega in pravosodnega sodelovanja, 
azila ter migracij in spremembi uredb 
(EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 
2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi povečali učinkovitost in 
zmanjšali stroške, bi bilo treba pri sistemu 
ETIAS, kot je določeno v členu 6(3) 
Uredbe (EU) 2018/1240, ponovno 
uporabiti komponente strojne in 
programske opreme, razvite za sistem 
vstopa/izstopa (SVI), pri razvoju skupnega 
odložišča podatkov o identiteti. To 
odložišče, ki se uporablja za hrambo 
alfanumeričnih podatkov o identiteti tako 
prosilcev ETIAS kot državljanov tretjih 
držav, registriranih v SVI, bi bilo treba 
razviti tako, da bi ga bilo v prihodnosti 
mogoče razširiti na skupno odložišče 
podatkov o identiteti. Podobno bi bilo 
orodje, ki bi bilo potrebno, da bi sistemu 
ETIAS omogočalo primerjavo podatkov s 
podatki posameznih drugih sistemov z eno 
samo poizvedbo, treba razviti tako, da bi 
lahko v prihodnosti postalo evropski 
iskalni portal.

(6) Da bi povečali učinkovitost in 
zmanjšali stroške, bi bilo treba pri sistemu 
ETIAS, kot je določeno v členu 6(3) 
Uredbe (EU) 2018/1240, ponovno 
uporabiti komponente strojne in 
programske opreme, razvite za sistem 
vstopa/izstopa (SVI), pri razvoju skupnega 
odložišča podatkov o identiteti. To 
odložišče, ki se uporablja za hrambo 
alfanumeričnih podatkov o identiteti tako 
prosilcev ETIAS kot državljanov tretjih 
držav, registriranih v SVI, bi bilo treba 
razviti tako, da bi ga bilo mogoče razširiti.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropski iskalni portal (ESP), 
vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/817 
Evropskega parlamenta in Sveta1a, bo 
omogočil primerjavo podatkov, 
shranjenih v sistemu ETIAS, s podatki, 
shranjenimi v vseh drugih informacijskih 
sistemih EU, z eno samo poizvedbo.
______________
1a. Uredba (EU) 2019/817 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost 
informacijskih sistemov EU na področju 
meja in vizumov ter spremembi uredb 
(ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 
2004/512/ES in Sklepa Sveta 
2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 
27).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev popolnega 
doseganja ciljev ETIAS je treba poleg 
nadaljnje okrepitve ciljev schengenskega 
informacijskega sistema (SIS) v področje 
uporabe avtomatiziranih preverjanj 
vključiti novo kategorijo razpisa ukrepa, ki 
je bila uvedena po nedavni reviziji SIS, tj. 
razpis ukrepa za osebe, pri katerih je treba 
izvesti poizvedovalne kontrole.

(8) Za zagotovitev popolnega 
doseganja ciljev ETIAS je treba poleg 
nadaljnje okrepitve ciljev schengenskega 
informacijskega sistema (SIS) v področje 
uporabe avtomatiziranih preverjanj 
vključiti novi kategoriji razpisa ukrepa, ki 
sta bili uvedeni po nedavni reviziji SIS, in 
sicer razpis ukrepa za osebe, pri katerih je 
treba izvesti poizvedovalne kontrole, in 
razpis ukrepa za državljane tretjih držav, 
ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2018/xxxx 
Evropskega parlamenta in Sveta29 [ECRIS-
TCN] ter namero, izraženo v Uredbi (EU) 
2018/1240, bi moral imeti sistem ETIAS 
možnost preverjanja ujemanja med podatki 
iz dosjejev prosilcev v ETIAS in podatki iz 
evropskega informacijskega sistema 
kazenskih evidenc za državljane tretjih 
držav (ECRIS-TCN) v skupnem odložišču 
podatkov o identiteti (CIR) glede tega, 
katere države članice imajo informacije o 
obsodbah državljanov tretjih držav in oseb 
brez državljanstva zaradi terorističnega 
kaznivega dejanja ali drugega hudega 
kaznivega dejanja.

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2019/816 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
namero, izraženo v Uredbi (EU) 
2018/1240, bi moral imeti sistem ETIAS 
možnost preverjanja ujemanja med podatki 
iz dosjejev prosilcev v ETIAS in podatki iz 
evropskega informacijskega sistema 
kazenskih evidenc za državljane tretjih 
držav (ECRIS-TCN) v skupnem odložišču 
podatkov o identiteti (CIR) glede tega, 
katere države članice imajo informacije o 
obsodbah državljanov tretjih držav in oseb 
brez državljanstva zaradi terorističnega 
kaznivega dejanja v preteklih 20 letih ali 
drugega hudega kaznivega dejanja iz 
Priloge k Uredbi (EU) 2018/1240 v 
preteklih 10 letih, če se ta kazniva dejanja 
po nacionalnem pravu kaznujejo z 
zaporno kaznijo ali odvzemom prostosti z 
najvišjo zagroženo kaznijo najmanj treh 
let.

__________________ __________________
29 Uredba (EU) yyyy/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL L , , str. ).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice že zbirajo in 
obdelujejo podatke o državljanih tretjih 
držav in osebah brez državljanstva za 
namene uredbe o sistemu ECRIS-TCN. 
Državam članicam s to uredbo ne bi smeli 
nalagati obveznosti, da podatke o 
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državljanih tretjih držav ali osebah brez 
državljanstva, ki so jih že zbrale v skladu z 
uredbo o sistemu ECRIS-TCN, 
spremenijo ali razširijo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uredbi Evropskega parlamenta in 
Sveta (EU) 2018/1862 (SIS Policija) in 
(EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN] bi bilo zato 
treba spremeniti.

(22) Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (EU) 2018/1862 (SIS Policija), (EU) 
2019/816 (ECRIS-TCN) in (EU) 2019/818 
(interoperabilnost – policija) bi bilo zato 
treba spremeniti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 44 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ročna obdelava prošenj ETIAS s 
strani nacionalnih enot ETIAS v skladu s 
členom 8 Uredbe (EU) 2018/1240.

(f) ročna obdelava prošenj ETIAS s 
strani nacionalnih enot ETIAS v skladu s 
členom 8 Uredbe (EU) 2018/1240.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
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dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih. Za ta dostop in 
iskanje se uporablja člen 50(4) do (8) te 
uredbe.

dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih v skladu s členom 
11(8) navedene uredbe. Za ta dostop in 
iskanje se uporablja člen 50(4) do (8) te 
uredbe.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS, potrdi ujemanje 
podatkov, zabeleženih v dosjejih prosilcev 
v ETIAS, z razpisom ukrepa v SIS, se 
uporabijo členi 23, 24 in 26 Uredbe (EU) 
2018/1240.

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS v skladu s členom 
22 in členom23(2) Uredbe (EU) 
2018/1240, potrdi ujemanje podatkov, 
zabeleženih v dosjejih prosilcev v ETIAS, 
z razpisom ukrepa v SIS ali kadar ostajajo 
dvomi, se uporabijo členi 23, 24 in 26 
Uredbe (EU) 2018/1240.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od začetka delovanja ETIAS, kot je 
določeno v členu 88(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, se centralni sistem SIS poveže 
z orodjem iz člena 11 Uredbe (EU) 
2018/1240, da se omogoči avtomatizirana 
obdelava iz navedenega člena.

1. Od začetka delovanja ETIAS, kot je 
določeno v členu 88(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, se centralni sistem SIS poveže 
z evropskim iskalnim portalom, da se 
omogoči avtomatizirana obdelava iz člena 
11.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3



PE643.218v02-00 12/30 RR\1220505SL.docx

SL

Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(a), (d) in (m)(i) ter člena 23 Uredbe 
(EU) 2018/1240 centralni sistem ETIAS 
uporablja orodje iz člena 11 navedene 
uredbe za primerjavo podatkov iz člena 
11(5) Uredbe (EU) 2018/1240 s podatki v 
SIS v skladu s členom 11(8) navedene 
uredbe.

3. Za namene preverjanj iz točk (a), 
(d) in (m)(i) člena 20(2), člena 23(1), točke 
(c)(ii) člena 24(6) ter točke (b) člena 54(1) 
Uredbe (EU) 2018/1240 centralni sistem 
ETIAS uporablja evropski iskalni portal za 
primerjavo podatkov iz člena 11(5) Uredbe 
(EU) 2018/1240 s podatki v SIS v skladu s 
členom 11(8) navedene uredbe.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se v SIS vnese nov razpis ukrepa iz 
člena 41(3) Uredbe (EU) 2018/1240 o 
potnih listinah, ki so prijavljene kot 
izgubljene, ukradene, odtujene ali 
razveljavljene, SIS z uporabo 
avtomatizirane obdelave in orodja iz člena 
11 navedene uredbe posreduje informacije 
o tem razpisu ukrepa centralnemu sistemu 
ETIAS, da ta preveri, ali se ta novi razpis 
ukrepa ujema s katero od obstoječih 
potovalnih odobritev.

Kadar se v SIS vnese nov razpis ukrepa iz 
člena 41(3) Uredbe (EU) 2018/1240 o 
potnih listinah, ki so prijavljene kot 
izgubljene, ukradene, odtujene ali 
razveljavljene, SIS z uporabo 
avtomatizirane obdelave in evropskega 
iskalnega portala posreduje informacije o 
tem razpisu ukrepa centralnemu sistemu 
ETIAS, da ta preveri, ali se ta novi razpis 
ukrepa ujema s katero od obstoječih 
potovalnih odobritev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe Uredbe (EU) yyyy/xxxx 
[ECRIS-TCN]

Spremembe Uredbe (EU) 2019/816
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba (EU) yyyy/xxxx (uredba o sistemu 
ECRIS-TCN) se spremeni44 45:

Uredba (EU) 2019/816 (uredba o sistemu 
ECRIS-TCN) se spremeni44 45:

_________________ _________________
44 Te spremembe upoštevajo predlog 
Komisije COM(2017) 344 final.

44 Te spremembe upoštevajo predlog 
Komisije COM(2017)0344.

45 Pri številčenju se upoštevajo spremembe 
te uredbe iz predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za interoperabilnost informacijskih 
sistemov EU (policijsko in pravosodno 
sodelovanje, azil ter migracije), 
COM(2018) 480 final.

45 Pri številčenju se upoštevajo spremembe 
te uredbe iz predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za interoperabilnost informacijskih 
sistemov EU (policijsko in pravosodno 
sodelovanje, azil ter migracije), 
COM(2018)0480.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2019/816
Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(d) pogoje, pod katerimi se podatki iz 
sistema ECRIS-TCN lahko uporabijo za 
namene upravljanja meja v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta*.

„(d) pogoje, pod katerimi lahko 
centralna enota ETIAS podatke o 
državljanih tretjih držav ali osebah brez 
državljanstva iz sistema ECRIS-TCN 
uporabi za namene podpiranja cilja iz 
točke (a) člena 4 Uredbe (EU) 2018/1240 
Evropskega parlamenta in Sveta* v zvezi z 
ugotavljanjem, ali prisotnost prosilcev 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavlja tveganje za varnost.

_________________ _________________

* Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 
2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za 
potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS) ter spremembi uredb (EU) 
št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 

* Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 
2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za 
potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS) ter spremembi uredb (EU) 
št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 
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2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 
2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 
2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene upravljanja meja [ter za 
prispevanje k olajševanju in podpiranju 
pravilne identifikacije oseb].

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve države 
članice oziroma držav članic, v katerih so 
bile te obsodbe izrečene.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba tudi omogoča in podpira 
pravilno identifikacijo oseb v skladu s to 
uredbo in Uredbo (EU) 2019/818.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba podpira tudi cilj iz točke (a) 
člena 4 Uredbe (EU) 2018/1240 v zvezi z 
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ugotavljanjem, ali bi prisotnost prosilcev 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavljala tveganje za varnost.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo točke (ii) člena 5(1)(b) se določbe 
te uredbe, ki se uporabljajo za državljane 
tretjih držav, uporabljajo tudi za državljane 
Unije, ki imajo tudi državljanstvo tretje 
države in so bili obsojeni v državah 
članicah.“;

Z izjemo določb, ki se nanašajo na točko 
(a) člena 4 Uredbe (EU) 2018/1240 in 
točko (ii) člena 5(1)(b), se določbe te 
uredbe, ki se uporabljajo za državljane 
tretjih držav, uporabljajo tudi za državljane 
Unije, ki imajo tudi državljanstvo tretje 
države in so bili obsojeni v državah 
članicah.“;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točka (f) se nadomesti z naslednjim: (a) točka (6) se nadomesti z 
naslednjim:

„(f) ‚pristojni organi‘ pomeni osrednje 
organe in organe Unije (Eurojust, Europol, 
Evropsko javno tožilstvo, centralna enota 
ETIAS, ustanovljena v okviru Evropske 
agencije za mejno in obalno stražo), ki so 
pristojni za dostop do sistema ECRIS-TCN 
ali poizvedovanje v njem v skladu s to 
uredbo;“;

„(6) ‚pristojni organi‘ pomeni osrednje 
organe in Eurojust, Europol, Evropsko 
javno tožilstvo ter centralno enoto ETIAS, 
ustanovljeno v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ki so pristojni za dostop 
do sistema ECRIS-TCN ali poizvedovanje 
v njem v skladu s to uredbo; “;

Predlog spremembe 23
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točki t in u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodata se naslednji točki: črtano
„(t) ‚teroristično kaznivo dejanje‘ 
pomeni kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta*;
(u) ‚hudo kaznivo dejanje‘ pomeni 
kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ**, če se po nacionalnem 
pravu kaznuje z zaporno kaznijo ali 
ukrepom odvzema prostosti z najvišjo 
zagroženo kaznijo najmanj treh let.
_____________
* Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).
** Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu 
za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, 
str. 1).“;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 

(c) po potrebi oznako za namene 
Uredbe (ES) št. Uredbe (EU) 2018/1240, 
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terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, v teh 
primerih pa tudi oznako države članice 
izreka obsodbe.“;

da je bil zadevni državljan tretje države 
obsojen zaradi terorističnega kaznivega 
dejanja v zadnjih dvajsetih letih ali 
drugega kaznivega dejanja iz Priloge k 
Uredbi (EU) 2018/1240 v zadnjih desetih 
letih, če je zanje po nacionalnem pravu 
predpisana najvišja kazen zapora ali 
ukrep, vezan na odvzem prostosti, 
najmanj treh let, in v teh primerih oznako 
držav članic izreka obsodbe.“;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. [CIR vsebuje podatke iz točk (b) in 
(c) odstavka 1 in iz odstavka 2 ter 
naslednje podatke iz točke (a) odstavka 1: 
priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj 
rojstva (mesto in država), državljanstvo ali 
državljanstva, spol, vrsto in številko potnih 
listin osebe ter ime organa izdajatelja in 
prejšnja imena, psevdonime in/ali druga 
imena, če je to ustrezno, ter v primerih iz 
točke (c) odstavka 1 oznako države članice 
izreka obsodbe. Ostali podatki ECRIS-
TCN se hranijo v osrednjem sistemu 
ECRIS-TCN.]“;

1a. CIR vsebuje podatke iz točk (b) in 
(c) odstavka 1 in iz odstavka 2 ter 
naslednje podatke iz točke (a) odstavka 1: 
priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj 
rojstva (mesto in država), državljanstvo ali 
državljanstva, spol; prejšnja imena, če je 
to ustrezno, psevdonime in/ali druga 
imena, če so na voljo, vrsto in številko 
potnih listin osebe, ime organa izdajatelja 
ter v primerih iz točke (c) odstavka 1 
oznako države članice izreka obsodbe. 
Ostali podatki ECRIS-TCN se hranijo v 
osrednjem sistemu ECRIS-TCN.;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednji odstavek:
„6a. Zaznamki in oznaka držav članic 
izreka obsodbe iz točke (c) odstavka 1 tega 
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člena so dostopni in se lahko iščejo le 
prek sistema ETIAS za namene preverjanj 
v skladu s členoma 7a te uredbe v 
povezavi s točko (n) člena 20(2) Uredbe 
(EU) 2018/1240, kadar se pri 
avtomatizirani obdelavi iz člena 11 
najdejo zadetki.
Ne glede na prvi pododstavek zaznamki in 
oznaka držav članic izreka obsodbe iz 
točke (c) odstavka 1 niso vidne drugim 
organom, razen osrednjemu organu 
države članice izreka obsodbe, ki je 
ustvaril zapis z zaznamkom.“

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) v členu 7 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:

(5) v členu 7 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim:

„5. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 
osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 16(4) te uredbe ali za 
namene upravljanja meja [ter za 
olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].“;

„7. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] pristojnemu organu samodejno 
zagotovi informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami in 
morebitnimi ustreznimi informacijami o 
identiteti. Take informacije o identiteti se 
uporabljajo samo za namene preverjanja 
identitete zadevnega državljana tretje 
države. Rezultat iskanja v osrednjem 
sistemu se lahko uporabi samo za namene 
vložitve zahtevka v skladu s členom 6 
Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ ali 
zahtevka iz člena 17(3) te uredbe ali za 
namene olajševanja in podpiranja 
pravilne identifikacije oseb in za namene 
podpiranja cilja iz točke (a) člena 4 
Uredbe (EU) 2018/1240 o ugotavljanju, 
ali bi prisotnost prosilca ETIAS na 
ozemlju držav članic predstavljala 
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tveganje za varnost.“;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije 
za mejno in obalno stražo v skladu s 
členom 7 Uredbe (EU) 2018/1240, ima za 
namene opravljanja nalog, ki so ji 
dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, 
pravico do dostopa do podatkov ECRIS-
TCN v [CIR] in iskanja po njih. Vendar pa 
ima dostop samo do podatkovnih zapisov, 
ki jim je dodana oznaka v skladu s členom 
5(1)(c) te uredbe.

1. Centralna enota ETIAS ima v 
skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1240 
za namene opravljanja nalog, ki so ji 
dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, 
pravico do dostopa do podatkov ECRIS-
TCN v CIR in iskanja po njih. Vendar pa 
ima v skladu s členom 11(8) navedene 
uredbe dostop samo do podatkovnih 
zapisov, ki jim je dodana oznaka v skladu s 
členom 5(1)(c) te uredbe.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. [CIR] se poveže z orodjem iz člena 
11 Uredbe (EU) 2018/1240, da se omogoči 
avtomatizirana obdelava iz navedenega 
člena.

2. CIR se poveže z evropskim 
iskalnim portalom, da se omogoči 
avtomatizirana obdelava iz člena 11 
Uredbe (EU) 2018/1240. .

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene preverjanj iz člena 20(2)(n) 
Uredbe (EU) 2018/1240 centralni sistem 
ETIAS uporablja orodje iz člena 11 
Uredbe (EU) 2018/1240 za primerjavo 
podatkov v ETIAS s podatki, označenimi v 
ECRIS-TCN [v CIR] v skladu s členom 
5(1)(c) te uredbe, in sicer v skladu s 
členom 11(8) Uredbe (EU) 2018/1240 in z 
uporabo korelacij iz tabele v Prilogi II.“;

Za namene preverjanj iz točke (n) člena 
20(2) Uredbe (EU) 2018/1240 centralni 
sistem ETIAS uporablja evropski iskalni 
portal za primerjavo podatkov v ETIAS s 
podatki, označenimi v ECRIS-TCN [v 
CIR] v skladu s točko (c) člena 5(1) te 
uredbe, in sicer v skladu s členom 11(8) 
Uredbe (EU) 2018/1240 in z uporabo 
korelacij iz tabele v Prilogi II.“;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (EU) 2019/816
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 
izreka obsodbe iz osrednjega sistema [in 
CIR] izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi prstnimi odtisi, podobami 
obraza ali oznakami iz člena 5(1)(c). 
Kadar se iz nacionalne kazenske evidence 
izbrišejo podatki, ki se nanašajo na 
obsodbo zaradi terorističnega kaznivega 
dejanja ali drugega hudega kaznivega 
dejanja iz člena 5(1)(c), informacije o 
drugih obsodbah iste osebe pa se 
ohranijo, se iz podatkovnega zapisa 
odstrani le oznaka iz člena 5(1)(c). Ta 
izbris se opravi samodejno, kadar je 
mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje v 
enem mesecu po izteku obdobja hrambe.“;

„2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 
izreka obsodbe iz osrednjega sistema in 
CIR izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi podatki o prstnih odtisih, 
podobami obraza ali oznakami iz točke (c) 
člena 5(1). Izbris se po možnosti izvede 
samodejno, v vsakem primeru pa 
najpozneje v enem mesecu po izteku 
obdobja hrambe.

Če se iztek obdobja hrambe nanaša na 
oznake iz točke (c) člena 5(1), osrednji 
organ države članice izreka obsodbe 
oznake izbriše iz osrednjega sistema in 
CIR. Izbris se izvede samodejno.“;

Predlog spremembe 32
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) v členu 22 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

(8) v členu 24 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

„1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, in za namene upravljanja meja [ter 
za olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].“;

„1. Podatki v osrednjem sistemu in v 
CIR se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, ter za namene olajševanja in 
podpiranja pravilne identifikacije oseb in 
za namene podpiranja cilja iz točke (a) 
člena 4 Uredbe (EU) 2018/1240 o 
ugotavljanju, ali bi prisotnost prosilca 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavljala tveganje za varnost.“;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) v členu 30(4) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

(9) v členu 32(3) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
Uredba (EU) 2019/816
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 

Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke v zvezi z 
evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
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prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c).

programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s točko (c) 
člena 5(1). Agencija eu-LISA poskrbi, da 
na podlagi teh statističnih podatkov ni 
mogoče identificirati posameznikov. 
Komisiji na zahtevo predloži tudi 
statistične podatke o posebnih vidikih v 
zvezi z izvajanjem te uredbe.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) 2019/816
Člen 29a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a Člen 31a
Vodenje dnevnikov za namene ETIAS Vodenje dnevnikov za namene 

interoperabilnosti z ETIAS
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) 2019/816
Člen 29a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za uporabo iz člena 7a te uredbe se v 
skladu s členom 69 Uredbe (EU) 
2018/1240 vodijo dnevniki vseh postopkov 
obdelave podatkov ECRIS-TCN, ki se 
izvedejo v okviru [CIR] in ETIAS.“;

Za uporabo iz člena 7a te uredbe se v 
skladu s členom 69 Uredbe (EU) 
2018/1240 vodijo dnevniki vseh postopkov 
obdelave podatkov ECRIS-TCN, ki se 
izvedejo v okviru CIR in ETIAS.“;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (EU) 2019/816
Člen 36 – odstavek 8 a (novo)



RR\1220505SL.docx 23/30 PE643.218v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) v členu 36 se doda odstavek 8a:
„8a. Komisija eno leto po začetku 
delovanja sistema ECRIS-TNC oceni, ali 
je bilo iskanje v sistemu ECRIS-TCN prek 
sistema ETIAS potrebno za podpiranje 
cilja iz točke (a) člena 4 Uredbe (EU) 
2018/1240 v zvezi z ugotavljanjem, ali bi 
prisotnost prosilca ETIAS na ozemlju 
držav članic predstavljala tveganje za 
varnost. Komisija oceno posreduje 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov in Agenciji Evropske unije za 
temeljne pravice.“
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)
Uredba (EU) 2019/816
Člen 36 – odstavek 10 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) v členu 36(10) se doda naslednja 
točka:
„(aa) v kolikšni meri je bilo na podlagi 
ustreznih statističnih podatkov in 
dodatnih informacij držav članic iskanje v 
sistemu ECRIS-TCN prek sistema ETIAS 
potrebno v podporo cilju iz točke (a) člena 
4 Uredbe (EU) 2018/1240 v zvezi z 
ugotavljanjem, ali bi prisotnost prosilca 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavljala tveganje za varnost;
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2019/816
Priloga II – tabela
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Podatki iz člena 17(2) Uredbe (EU) 
2018/1240, ki jih pošilja centralni sistem 
ETIAS

Ustrezni podatki ECRIS-TCN iz člena 5(1) te 
uredbe v [CIR], na podlagi katerih bi bilo 
treba preveriti podatke ETIAS

priimek priimek

priimek ob rojstvu prejšnja imena

ime oziroma imena ime ali imena

druga imena (psevdonim oziroma 
psevdonimi, umetniško ime oziroma 
imena, običajno ime oziroma imena)

psevdonimi in/ali druga imena

datum rojstva datum rojstva

kraj rojstva kraj rojstva (mesto in država)

država rojstva kraj rojstva (mesto in država)

spol spol

sedanje državljanstvo državljanstvo ali državljanstva

morebitna druga državljanstva državljanstvo ali državljanstva

vrsta potne listine vrsta identifikacijskih dokumentov osebe

številka potne listine številka identifikacijskih dokumentov osebe

država izdaje potne listine ime organa izdajatelja

Predlog spremembe

Podatki iz člena 17(2) Uredbe (EU) 
2018/1240, ki jih pošilja centralni sistem 
ETIAS

Ustrezni podatki ECRIS-TCN iz člena 5(1) te 
uredbe v CIR, na podlagi katerih je treba 
preveriti podatke v sistemu ETIAS

priimek priimek

priimek ob rojstvu prejšnja imena

ime oziroma imena ime ali imena

druga imena (psevdonim oziroma 
psevdonimi, umetniško ime oziroma 
imena, običajno ime oziroma imena)

psevdonimi in/ali druga imena

datum rojstva datum rojstva

kraj rojstva kraj rojstva (mesto in država)

država rojstva kraj rojstva (mesto in država)

spol spol

sedanje državljanstvo državljanstvo ali državljanstva
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morebitna druga državljanstva državljanstvo ali državljanstva

vrsta potne listine vrsta potne listine ali identifikacijskega 
dokumenta osebe

številka potne listine številka potne listine ali identifikacijskega 
dokumenta osebe

država izdaje potne listine ime organa izdajatelja
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Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Spremembe Uredbe (EU) 2019/818 

(interoperabilnost – policija)
Uredba (EU) 2019/818 se spremeni:
(1) v členu 18 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. CIR za namene člena 20 Uredbe 
(EU) 2018/1240 hrani tudi podatke iz 
točke (c) člena 5(1) Uredbe (EU) 
2019/816, ki so logično ločeni od podatkov 
iz odstavka 1 tega člena. Podatki iz točke 
(c) člena 5(1) Uredbe (EU) 2019/816 so 
dostopni le na način iz člena 5(6a) 
navedene uredbe.“
(2) v členu 68(1) se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Ko so izpolnjeni pogoji iz člena 88 
Uredbe (EU) 2018/1240, začne Evropski 
iskalni portal brez poseganja v odstavek 1 
delovati za namene avtomatizirane 
obdelave iz člena 20, člena 23, točke (c)(ii) 
člena 24(6), člena 41 in točke (b) člena 
54(1) uredbe (EU) 2018/1240. Njegovo 
delovanje je omejeno na navedene 
namene.“.

Predlog spremembe 41
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od datuma, določenega v 
skladu z drugim odstavkom člena 96 
Uredbe (EU) 2018/1240.

črtano
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje in vsebina predloga

Potem ko sta Svet in Evropski parlament septembra 2018 sprejela dva zakonodajna akta o 
sistemu ETIAS: uredbo o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in 
odobritve (ETIAS)1 in o spremembi uredbe o Europolu za namene vzpostavitve ETIAS2, je 
Komisija predstavila svoje predloge za t.i. posledične spremembe sistema ETIAS.

Uredba o sistemu ETIAS v členu 11(2) določa naslednje: „Spremembe pravnih aktov o 
vzpostavitvi informacijskih sistemov EU, ki so potrebne za vzpostavitev njihove 
interoperabilnosti s sistemom ETIAS, in vključitev ustreznih določb v to uredbo so predmet 
ločenega pravnega instrumenta.“ Na tej podlagi je Komisija 7. januarja 2019 predstavila dva 
različna predloga posledičnih sprememb, katerih namen je bil določiti tehnične spremembe, 
potrebne za popolno vzpostavitev sistema ETIAS, in sicer s spremembo pravnih aktov o 
poizvedbah sistemov informacijske tehnologije EU v sistemu ETIAS ter določitvijo ustreznih 
določb in ustrezno spremembo uredbe o sistemu ETIAS (2019/0001(COD) in 
2019/0002(COD)).

Poleg tega naj bi bil sistem ETIAS v skladu s sporočilom iz aprila 2016 o pametnejših 
informacijskih sistemih za meje in varnost oblikovan na podlagi ponovne uporabe komponent 
strojne in programske opreme, razvite za SVI. Temu pristopu sledita tudi zakonodajna predloga 
o interoperabilnosti informacijskih sistemov. Tehnični razvoj skupnega odložišča podatkov o 
identiteti in evropskega iskalnega portala, kot je predviden v zakonodajnih predlogih o 
interoperabilnosti informacijskih sistemov, bi temeljil na komponentah SVI/ETIAS. Predloga 
tako predstavljata spremembe uredbe o sistemu ETIAS ter določata, da bi centralni sistem 
ETIAS temeljil na komponentah strojne in programske opreme centralnega sistema SVI, da bi 
vzpostavili skupno odložišče podatkov o identiteti za hrambo alfanumeričnih podatkov o 
identiteti tako prosilcev ETIAS kot državljanov tretjih držav, registriranih v SVI.

Postopek

Ker predlogom Komisije niso bile priložene ocene učinka, so koordinatorji političnih skupin 
sklenili, da bodo zahtevali nadomestno oceno učinka, da bodo lahko ustrezno ocenili predloge 
in pripravili osnutek poročila. Služba Evropskega parlamenta za raziskave je tako decembra 
2019 to oceno pripravila in jo tudi predstavila odboru LIBE.

Poročevalec poudarja, da so ocene učinka pomembne za skrbno oceno in ustrezno analizo 
novih zakonodajnih predlogov, prispevajo pa tudi h kakovosti pripravljene zakonodaje.

Poleg tega so bili za dopolnilne informacije in mnenja zaprošeni tudi Agencija za temeljne 

1 Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega 
sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) 
št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

2 Uredba (EU) 2018/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) 
2016/794 za namene vzpostavitve Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) 
(UL L 236, 19.9.2018, str. 72).
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pravice, Evropska služba za varstvo podatkov in Evropski odbor za varstvo podatkov.

Stališče poročevalca

Poročevalec na splošno pozdravlja predloge za posledične spremembe Evropskega sistema za 
potovalne informacije in odobritve. Meni pa, da je mogoče nekatere spremenjene člene še 
izboljšati, kar je tudi skladno s priporočili iz nadomestne ocene učinka, ki jo je pripravila služba 
Evropskega parlamenta za raziskave.

Podpira splošno utemeljitev in glavne elemente predlogov Komisije ter priznava, da so predlogi 
posledica in pravna obveznost v skladu z določbami Uredbe 2018/1240 (uredba o sistemu 
ETIAS), o kateri sta se dogovorila sozakonodajalca. Avtomatizirana preverjanja, ki jih zahteva 
uredba ETIAS, je mogoče izvajati le, če lahko centralni sistem ETIAS komunicira z drugimi 
informacijskimi sistemi EU. Predloga določata tehnične elemente, potrebne za primerjavo 
osebnih podatkov v različnih aplikacijah s podatki v evidencah, datotekah ali razpisih ukrepov, 
registriranih v informacijskih sistemih in zbirkah podatkov EU, ob upoštevanju 
interoperabilnosti informacijskih sistemov za upravljanje varnosti, meja in migracij.

Ker je Komisija predloga predstavila 7. januarja 2019, ko so medinstitucionalna pogajanja o 
predlogih o okviru interoperabilnosti in o sistemu ECRIS-TCN še potekala, je bilo treba 
predloge Komisije posodobiti v skladu s sporazumi o navedenih dosjejih, ki so bili medtem 
sprejeti.

V skladu s priporočili iz nadomestne ocene učinka, ki jo je pripravila služba Evropskega 
parlamenta za raziskave, so bile uvedene nadaljnje izboljšave postopka označevanja 
državljanov tretjih držav, ki so bili obsojeni zaradi terorizma ali hudih kaznivih dejanj. Poleg 
tega so bile določbe o spremljanju in statistiki poostrene, tako da bo morala Komisija redno 
ocenjevati iskanje v v sistemu ECRIS-TCN prek sistema ETIAS ter o tem obveščati Evropski 
parlament in ENVP. Poročevalec meni tudi, da je opredelitev delne skladnosti med evidencami 
informacijskih sistemov EU z izvedbenim aktom neprimerna. Ker utegne ta opredelitev precej 
vplivati na pravico do zasebnega življenja in na varstvo osebnih podatkov, je primernejše, da 
se za to uporabi delegirani akta, da se zagotovi ustrezen nadzor Evropskega parlamenta v 
skladu s podobnimi določbami iz uredb o okviru interoperabilnosti.

Poročevalec je tudi prepričan, da ima poizvedovanje v schengenskem informacijskem 
sistemu (SIS) dodano vrednost tudi za razpise ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav, za 
katere je bila izdana odločba o vrnitvi. Poizvedba v SIS za to vrsto razpisa ukrepa v zgodnji 
fazi, še preden se državljan tretje države pojavi na meji države članice, bo v korist države 
članice in državljana tretje države.
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