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***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 direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izmenjavi informacij med 
organi kazenskega pregona držav članic ter razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2006/960/PNZ
(COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2021)0782),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0457/2021),

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

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za proračunski nadzor,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0247/2022),

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 svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o izmenjavi 
informacij med organi kazenskega pregona 
držav članic ter razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2006/960/PNZ

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o izmenjavi 
informacij med pristojnimi organi 
kazenskega pregona držav članic ter 
razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2006/960/PNZ

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Nadnacionalne grožnje, ki 
vključujejo kriminalne dejavnosti, 
zahtevajo usklajen, ciljno usmerjen in 
prilagojen odziv. Nacionalni organi, ki 
delujejo na terenu, imajo sicer osrednjo 
vlogo v boju proti organiziranemu 
kriminalu in terorizmu, vendar so ukrepi na 
ravni Unije bistveni za zagotovitev 
učinkovitega in uspešnega sodelovanja, 
tudi v zvezi z izmenjavo informacij. 
Organizirani kriminal in terorizem sta 
poleg tega značilna zlasti za povezavo med 
notranjo in zunanjo varnostjo. Navedene 
grožnje se širijo prek meja ter se 
manifestirajo v organiziranih kriminalnih 
združbah in terorističnih skupinah, ki se 
ukvarjajo z najrazličnejšimi kriminalnimi 
dejavnostmi.

(1) Nadnacionalne kriminalne 
dejavnosti so velika grožnja za notranjo 
varnost Unije, ki zahtevajo usklajen, ciljno 
usmerjen in prilagojen odziv. Nacionalni 
organi, ki delujejo na terenu, imajo sicer 
osrednjo vlogo v boju proti hudim 
kaznivim dejanjem ter organiziranemu 
kriminalu in terorizmu, vendar so ukrepi na 
ravni Unije bistveni za zagotovitev 
učinkovitega in uspešnega sodelovanja v 
zvezi z izmenjavo informacij. Poleg tega 
zlasti huda kazniva dejanja ter 
organizirani kriminal in terorizem jasno 
kažejo, kako tesno sta povezani notranja 
in zunanja varnost. Navedene grožnje se 
širijo prek meja ter se manifestirajo v 
organiziranih kriminalnih združbah in 
terorističnih skupinah, ki se ukvarjajo z 
najrazličnejšimi vse bolj dinamičnimi in 
kompleksnimi kriminalnimi dejavnostmi, 
zato je treba prilagoditi pristojne organe 
kazenskega pregona, da bodo lahko 
učinkoviteje odkrivali, preprečevali in 
preiskovali kazniva dejanja.



RR\1265031SL.docx 7/91 PE732.767v02-00

SL

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na območju brez nadzora na 
notranjih mejah bi morali imeti policisti v 
eni državi članici v okviru veljavnega 
prava Unije in nacionalnega prava 
možnost, da pridobijo enakovreden dostop 
do informacij, ki so na voljo njihovim 
kolegom v drugi državi članici. V zvezi s 
tem bi morali organi kazenskega pregona 
delovati učinkovito in privzeto po vsej 
Uniji. Zato je bistveni sestavni del 
ukrepov, ki podpirajo javno varnost na 
soodvisnem območju brez nadzora na 
notranjih mejah, policijsko sodelovanje na 
področju izmenjave ustreznih informacij za 
namene kazenskega pregona. Izmenjava 
informacij o kriminalu in kriminalnih 
dejavnostih, vključno s terorizmom, 
prispeva k splošnemu cilju zaščite varnosti 
fizičnih oseb.

(2) Za razvoj evropskega območja 
svobode, varnosti in pravice, za katerega 
je značilna odsotnost nadzora na notranjih 
mejah, je bistveno, da imajo policisti in 
osebje drugih pristojnih organov 
kazenskega pregona v eni državi članici v 
okviru veljavnega prava Unije in 
nacionalnega prava možnost, da pridobijo 
enakovreden dostop do informacij, ki so na 
voljo njihovim kolegom v drugi državi 
članici. V zvezi s tem bi morali pristojni 
organi kazenskega pregona delovati 
učinkovito in privzeto po vsej Uniji. Zato 
je bistveni sestavni del ukrepov, ki 
podpirajo javno varnost na soodvisnem 
območju brez nadzora na notranjih mejah, 
policijsko sodelovanje na področju 
izmenjave ustreznih informacij za namene 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj. Izmenjava informacij o 
kriminalu in kriminalnih dejavnostih, 
vključno s terorizmom, prispeva k 
splošnemu cilju zaščite varnosti fizičnih in 
pravnih oseb.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Velika večina organiziranih 
kriminalnih združb je prisotna v več kot 
treh državah članicah, sestavljajo pa jih 
pripadniki različnih državljanstev, ki se 
ukvarjajo z več glavnimi kriminalnimi 
dejavnostmi. Struktura takšnih 
kriminalnih združb je vedno bolj 
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izpopolnjena, saj imajo močne in 
učinkovite sisteme čezmejnega 
sodelovanja in komunikacije med svojimi 
člani.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Za učinkovit boj proti čezmejnemu 
kriminalu je bistvenega pomena, da si 
pristojni organi kazenskega pregona hitro 
izmenjujejo informacije in med seboj 
operativno sodelujejo. Čeprav se je 
čezmejno sodelovanje med pristojnimi 
organi kazenskega pregona držav članic v 
zadnjih letih izboljšalo, so praktične ovire 
še vedno prisotne. Te ovire vključujejo 
različne strukture pristojnih organov 
kazenskega pregona in različne 
pristojnosti, ki jih imajo, kar deloma 
izhaja iz razlik v nacionalnih ustavnih 
sistemih. Poleg tega jezikovne ovire in 
slaba pokritost z omrežjem ovirajo 
učinkovito sodelovanje, zlasti v obmejnih 
regijah.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Nekatere države članice so razvile 
pilotne projekte za okrepitev čezmejnega 
sodelovanja, ki se na primer osredotočajo 
na skupne patrulje policistov iz sosednjih 
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držav članic v obmejnih regijah. Številne 
države članice so sprejele tudi dvostranske 
ali celo večstranske sporazume. Ta 
direktiva ne omejuje možnosti držav 
članic, da vzpostavijo tovrstne pilotne 
projekte ali sklenejo tovrstne sporazume, 
če so skladni s to direktivo. Nasprotno, 
države članice se spodbuja k izmenjavi 
dobre prakse in izkušenj, pridobljenih pri 
teh pilotnih projektih in sporazumih, ter k 
uporabi razpoložljivih finančnih sredstev 
Unije v zvezi s tem, zlasti iz Sklada za 
notranjo varnost, vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) 2021/1149 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Izmenjavo informacij med 
državami članicami za namene 
preprečevanja in odkrivanja kaznivih 
dejanj ureja Konvencija o izvajanju 
Schengenskega sporazuma (v nadaljnjem 
besedilu: Schengenska konvencija) z dne 
14. junija 198547, ki je bila sprejeta 19. 
junija 1990, zlasti v svojih členih 39 in 46. 
Z Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ48 so bile navedene določbe 
deloma nadomeščene in uvedena so bila 
nova pravila o izmenjavi informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic.

(3) Izmenjavo informacij med 
državami članicami za namene 
preprečevanja in odkrivanja kaznivih 
dejanj ureja Konvencija o izvajanju 
Schengenskega sporazuma (v nadaljnjem 
besedilu: Schengenska konvencija) z dne 
14. junija 198547, ki je bila sprejeta 19. 
junija 1990, zlasti v svojih členih 39 in 46. 
Z Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ48 so bile navedene določbe 
deloma nadomeščene in uvedena so bila 
nova pravila o izmenjavi informacij in 
obveščevalnih podatkov med pristojnimi 
organi kazenskega pregona držav članic.

__________________ __________________
47 Konvencija o izvajanju Schengenskega 
sporazuma z dne 14. junija 1985 med 
vladami držav Gospodarske unije 
Beneluks, Zvezne republike Nemčije in 
Francoske republike o postopni odpravi 
kontrol na skupnih mejah (UL L 239, 

47 Konvencija o izvajanju Schengenskega 
sporazuma z dne 14. junija 1985 med 
vladami držav Gospodarske unije 
Beneluks, Zvezne republike Nemčije in 
Francoske republike o postopni odpravi 
kontrol na skupnih mejah (UL L 239, 
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22.9.2000, str. 19). 22.9.2000, str. 19).
48 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 
18. decembra 2006 o poenostavitvi 
izmenjave informacij in obveščevalnih 
podatkov med organi kazenskega pregona 
držav članic Evropske unije (UL L 386, 
29.12.2006, str. 89).

48 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 
18. decembra 2006 o poenostavitvi 
izmenjave informacij in obveščevalnih 
podatkov med organi kazenskega pregona 
držav članic Evropske unije (UL L 386, 
29.12.2006, str. 89).

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ocenjevanja, vključno s tistimi, ki 
se izvajajo na podlagi Uredbe Sveta (EU) 
št. 1053/201349, so pokazala, da Okvirni 
sklep 2006/960/PNZ ni dovolj jasen in ne 
zagotavlja ustrezne in hitre izmenjave 
ustreznih informacij med državami 
članicami. Ocenjevanja so pokazala tudi, 
da se Okvirni sklep v praksi redko 
uporablja, deloma zaradi nejasnosti med 
področjem uporabe Schengenske 
konvencije in področjem uporabe 
Okvirnega sklepa, ugotovljene v praksi.

(4) Ocenjevanja, vključno s tistimi, ki 
so bila opravljena na podlagi Uredbe Sveta 
(EU) št. 1053/201349, so pokazala, da 
Okvirni sklep 2006/960/PNZ ni dovolj 
jasen in ne zagotavlja ustrezne in hitre 
izmenjave ustreznih informacij med 
državami članicami. Ocenjevanja so 
pokazala tudi, da se Okvirni sklep v praksi 
redko uporablja, deloma zaradi nejasnosti 
med področjem uporabe Schengenske 
konvencije in področjem uporabe 
Okvirnega sklepa, ugotovljene v praksi.

__________________ __________________
49 Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 
7. oktobra 2013 o vzpostavitvi 
ocenjevalnega in spremljevalnega 
mehanizma za preverjanje uporabe 
schengenskega pravnega reda in 
razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z 
dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi 
stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju 
Schengenskega sporazuma (UL L 295, 
6.11.2013, str. 27).

49 Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 
7. oktobra 2013 o vzpostavitvi 
ocenjevalnega in spremljevalnega 
mehanizma za preverjanje uporabe 
schengenskega pravnega reda in 
razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z 
dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi 
stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju 
Schengenskega sporazuma (UL L 295, 
6.11.2013, str. 27).



RR\1265031SL.docx 11/91 PE732.767v02-00

SL

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zato bi bilo treba posodobiti in 
nadomestiti obstoječi pravni okvir, ki ga 
sestavljajo ustrezne določbe Schengenske 
konvencije in Okvirnega sklepa 
2006/960/PNZ, da bi se z vzpostavitvijo 
jasnih in harmoniziranih pravil olajšala 
in zagotovila ustrezna in hitra izmenjava 
informacij med pristojnimi organi 
kazenskega pregona različnih držav članic.

(5) Zato bi bilo treba posodobiti 
veljavni pravni okvir, da bi odpravili 
neskladja ter določili jasna in usklajena 
pravila, da bi olajšali in zagotovili 
ustrezno in hitro izmenjavo informacij 
med pristojnimi organi kazenskega 
pregona različnih držav članic, pristojnim 
organom kazenskega pregona pa 
omogočili, da se prilagodijo hitro 
spreminjajočemu se in rastočemu 
področju organiziranega kriminala v 
okviru globalizacije in digitalizacije 
družbe.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zlasti bi bilo treba obravnavati 
odstopanja med ustreznimi določbami 
Schengenske konvencije in Okvirnega 
sklepa 2006/960/PNZ, tako da bi se zajele 
izmenjave informacij za namene 
preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja 
kaznivih dejanj, s čimer bi se v zvezi s 
takimi izmenjavami v celoti nadomestila 
člena 39 in 46 navedene konvencije in 
torej zagotovila potrebna pravna varnost. 
Poleg tega bi bilo treba poenostaviti in 
pojasniti ustrezna pravila, da bi se olajšala 
njihova učinkovita uporaba v praksi.

(6) Zlasti bi morala ta direktiva zajeti 
izmenjave informacij za namene 
preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja 
kaznivih dejanj, s čimer bi se v zvezi s 
takimi izmenjavami v celoti nadomestila 
člena 39 in 46 Schengenske konvencije in 
torej zagotovila potrebna pravna varnost. 
Poleg tega bi bilo treba poenostaviti in 
pojasniti ustrezna pravila Okvirnega 
sklepa 2006/960/PNZ, ki ga ta direktiva 
razveljavlja, da bi se olajšala njihova 
učinkovita uporaba v praksi.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Določiti je treba pravila, ki urejajo 
medsektorske vidike take izmenjave 
informacij med državami članicami. 
Pravila te direktive ne bi smela vplivati na 
uporabo pravil prava Unije o posebnih 
sistemih ali okvirih za take izmenjave, kot 
so tista na podlagi uredb (EU) 2018/186050, 
(EU) 2018/186151, (EU) 2018/186252 in 
(EU) 2016/79453 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv (EU) 2016/68154 in 
2019/115355 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter sklepov Sveta 2008/615/PNZ56 in 
2008/616/PNZ57.

(7) Določiti je treba harmonizirana 
pravila, ki urejajo medsektorske vidike 
take izmenjave informacij med državami 
članicami. Pravila iz te direktive ne bi 
smela vplivati na uporabo pravil prava 
Unije o posebnih sistemih ali okvirih za 
take izmenjave, kot so tista na podlagi 
uredb (EU) 2018/186050, (EU) 
2018/186151, (EU) 2018/186252, (EU) 
2016/79453 in (EU) .../... [57a] [o 
avtomatizirani izmenjavi podatkov za 
policijsko sodelovanje (Prüm II)] 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
(EU) 2016/68154 in 2019/115355 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
sklepov Sveta 2008/615/PNZ56 in 
2008/616/PNZ57.

__________________ __________________
50 Uredba (EU) 2018/1860 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o uporabi schengenskega 
informacijskega sistema za vračanje 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav (UL L 312, 7.12.2018, str. 1).

50 Uredba (EU) 2018/1860 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o uporabi schengenskega 
informacijskega sistema za vračanje 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav (UL L 312, 7.12.2018, str. 1).

51 Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju mejnih kontrol, o 
spremembi Konvencije o izvajanju 
Schengenskega sporazuma ter o 
spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1987/2006 (UL L 312, 7.12.2018, 
str. 14).

51 Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju mejnih kontrol, o 
spremembi Konvencije o izvajanju 
Schengenskega sporazuma ter o 
spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1987/2006 (UL L 312, 7.12.2018, 
str. 14).

52 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 

52 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 
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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).

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).

53 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

53 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

54 Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
uporabi podatkov iz evidence podatkov o 
potnikih (PNR) za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL 
L 119, 4.5.2016, str. 132).

54 Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
uporabi podatkov iz evidence podatkov o 
potnikih (PNR) za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL 
L 119, 4.5.2016, str. 132).

55 Direktiva (EU) 2019/1153 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih 
in drugih informacij za namene 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o 
razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ 
(UL L 186, 11.7.2019, str. 122).

55 Direktiva (EU) 2019/1153 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih 
in drugih informacij za namene 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o 
razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ 
(UL L 186, 11.7.2019, str. 122).

56 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).

56 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).

57 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). S predlogom 
uredbe o avtomatizirani izmenjavi 
podatkov za policijsko sodelovanje (okvir 
Prüm II) se nameravajo razveljaviti deli 
navedenih sklepov Sveta.

57 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). S predlogom 
uredbe o avtomatizirani izmenjavi 
podatkov za policijsko sodelovanje (okvir 
Prüm II) se nameravajo razveljaviti deli 
navedenih sklepov Sveta.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta direktiva ne ureja zagotavljanja 
in uporabe informacij kot dokaza v sodnih 
postopkih. Zlasti se ne sme razumeti, da 
določa pravico do uporabe informacij, ki se 
zagotavljajo na podlagi te direktive, kot 
dokaz, in posledično ne vpliva na nobeno 
zahtevo, določeno v veljavnem pravu, za 
pridobitev soglasja države članice, ki 
zagotavlja informacije za tako uporabo. Ta 
direktiva ne vpliva na akte prava Unije o 
dokazih, kot sta Uredba (EU) …/… 58 [o 
evropskem nalogu za predložitev in 
evropskem nalogu za zavarovanje 
elektronskih dokazov v kazenskih zadevah] 
in Direktiva (EU) …/… 59 [o določitvi 
harmoniziranih pravil o imenovanju 
pravnih zastopnikov za namene zbiranja 
dokazov v kazenskih postopkih].

(8) Ta direktiva ne ureja zagotavljanja 
in uporabe informacij kot dokaza v sodnih 
postopkih. Zlasti se ne sme razumeti, da 
določa pravico do uporabe informacij, ki se 
zagotavljajo na podlagi te direktive, kot 
dokaz, in posledično ne vpliva na nobeno 
zahtevo, določeno v veljavnem pravu, za 
pridobitev soglasja države članice, ki 
zagotavlja informacije za tako uporabo. 
Vendar bi morala imeti država članica, ki 
zagotovi informacije v skladu s to 
direktivo, možnost, da ob predložitvi 
informacij drugi državi članici dovoli, da 
jih uporabi kot dokaz v sodnem postopku, 
ki je plod ustrezne kazenske preiskave. Ta 
direktiva ne vpliva na akte prava Unije o 
dokazih, kot sta Uredba (EU) …/… 
Evropskega parlamenta in Sveta 58 [o 
evropskem nalogu za predložitev in 
evropskem nalogu za zavarovanje 
elektronskih dokazov v kazenskih zadevah] 
in Direktiv 2014/41/EU58a in (EU) …/… 
Evropskega parlamenta in Sveta59 [o 
določitvi harmoniziranih pravil o 
imenovanju pravnih zastopnikov za 
namene zbiranja dokazov v kazenskih 
postopkih] Evropskega parlamenta in 
Sveta.

__________________ __________________
58 Predlog uredbe (COM(2018)225 – 
2018/0108 (COD)).

58 Predlog uredbe (COM(2018)225 – 
2018/0108 (COD)).

59 Predlog direktive (COM(2018)226 – 
2018/0107 (COD)).

59 Predlog direktive (COM(2018)226 – 
2018/0107 (COD)).
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za vse izmenjave informacij na 
podlagi te direktive bi morala veljati tri 
splošna načela, in sicer načela 
razpoložljivosti, enakovrednega dostopa in 
zaupnosti. Čeprav navedena načela ne 
posegajo v bolj specifične določbe te 
direktive, bi se morala po potrebi 
uporabljati kot smernice za njeno razlago 
in uporabo. Na primer, načelo 
razpoložljivosti bi bilo treba razumeti tako, 
da bi morale biti ustrezne informacije, ki so 
na voljo enotni kontaktni točki ali organom 
kazenskega pregona ene države članice, v 
čim večjem obsegu na voljo tudi enotni 
kontaktni točki ali organom kazenskega 
pregona drugih držav članic. Vendar 
načelo ne bi smelo vplivati na uporabo 
specifičnih določb te direktive, ki 
omejujejo razpoložljivost informacij, kadar 
je to upravičeno, kot so določbe o razlogih 
za zavrnitev zaprosil za informacije in 
sodni odobritvi. Poleg tega bi moral biti v 
skladu z načelom enakovrednega dostopa 
dostop enotne kontaktne točke in organov 
kazenskega pregona drugih držav članic do 
ustreznih informacij v bistvu enak in torej 
niti strožji niti manj strog od dostopa 
enotne kontaktne točke in organov 
kazenskega pregona zadevne države 
članice, ob upoštevanju bolj specifičnih 
določb Direktive.

(9) Za vse izmenjave informacij na 
podlagi te direktive bi morala veljati tri 
splošna načela, in sicer načela 
razpoložljivosti, enakovrednega dostopa in 
zaupnosti. Čeprav navedena načela ne 
posegajo v bolj specifične določbe te 
direktive, bi se morala po potrebi 
uporabljati kot smernice za njeno razlago 
in uporabo. Prvič, načelo razpoložljivosti 
bi bilo treba razumeti tako, da bi morale 
biti ustrezne informacije, ki so na voljo 
enotni kontaktni točki ali pristojnim 
organom kazenskega pregona ene države 
članice, v čim večjem obsegu na voljo tudi 
enotni kontaktni točki ali organom 
kazenskega pregona drugih držav članic za 
iste namene v podobnem notranjem 
primeru. Vendar načelo ne bi smelo 
vplivati na uporabo specifičnih določb te 
direktive, ki omejujejo razpoložljivost 
informacij, kadar je to upravičeno, kot so 
določbe o razlogih za zavrnitev zaprosil za 
informacije in sodni odobritvi. Drugič bi 
moral biti v skladu z načelom 
enakovrednega dostopa dostop enotne 
kontaktne točke in pristojnih organov 
kazenskega pregona drugih držav članic do 
ustreznih informacij v bistvu enak in torej 
niti strožji niti manj strog od dostopa 
enotne kontaktne točke in pristojnih 
organov kazenskega pregona zadevne 
države članice, ob upoštevanju bolj 
specifičnih določb Direktive. Tretjič, 
načelo zaupnosti od držav članic zahteva, 
da pri obravnavi informacij, ki so 
označene kot zaupne in se posredujejo 
bodisi enotni kontaktni točki bodisi 
pristojnemu organu kazenskega pregona, 
vzajemno spoštujejo nacionalna pravila o 
zaupnosti, tako da zagotovijo podobno 
raven zaupnosti v skladu s pravili o 
zaupnosti, določenimi v nacionalnem 
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pravu.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za dosego cilja, da se olajša in 
zagotovi ustrezna in hitra izmenjava 
informacij med državami članicami, bi bilo 
treba določiti pridobivanje takih informacij 
s posredovanjem zaprosila za informacije 
enotni kontaktni točki zadevne druge 
države članice v skladu z nekaterimi 
jasnimi, poenostavljenimi in 
harmoniziranimi zahtevami. V zvezi z 
vsebino takih zaprosil za informacije bi 
bilo treba izčrpno in dovolj podrobno ter 
brez poseganja v potrebo po ocenjevanju 
za vsak primer posebej zlasti navesti, kdaj 
jih je treba šteti za nujna in katera 
minimalna pojasnila morajo vsebovati.

(10) Za dosego cilja, da se olajša in 
zagotovi ustrezna in hitra izmenjava 
informacij med državami članicami, bi bilo 
treba določiti pridobivanje takih informacij 
s posredovanjem zaprosila za informacije 
enotni kontaktni točki zadevne druge 
države članice v skladu z nekaterimi 
jasnimi zahtevami v zvezi s tem, kdaj je 
mogoče poslati zaprosila, kdaj jih je treba 
šteti za nujna, katere minimalne 
podrobnosti morajo vsebovati in v katerem 
jeziku jih je treba predložiti.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Čeprav bi bilo treba enotnim 
kontaktnim točkam vsake države članice 
vsekakor omogočiti, da predložijo 
zaprosila za informacije enotni kontaktni 
točki druge države članice, bi bilo treba 
zaradi prožnosti državam članicam 
omogočiti, da se odločijo, da lahko poleg 
tega taka zaprosila predložijo tudi njihovi 
organi kazenskega pregona. Da bi lahko 

(11) Čeprav bi bilo treba enotnim 
kontaktnim točkam vsake države članice 
vsekakor omogočiti, da predložijo 
zaprosila za informacije enotni kontaktni 
točki druge države članice, bi bilo treba 
zaradi prožnosti državam članicam 
omogočiti, da se odločijo, da lahko poleg 
tega taka zaprosila predložijo njihovi 
pristojni organi kazenskega pregona. 
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enotne kontaktne točke opravljale svoje 
funkcije usklajevanja na podlagi te 
direktive, pa mora biti v primeru, kadar 
država članica sprejme tako odločitev, 
njena enotna kontaktna točka seznanjena z 
vsemi takimi poslanimi zaprosili in vsemi 
morebitnimi sporočili v zvezi z njimi, tako 
da je vedno vključena kot prejemnica v 
kopiji.

Pravila za taka zaprosila bi bilo treba 
določiti v nacionalni zakonodaji in jih 
sporočiti Komisiji. Vsaka država članica 
bi morala Komisiji poslati seznam 
pristojnih nacionalnih organov 
kazenskega pregona, pooblaščenih za 
pošiljanje takih zaprosil, in jo obvestiti o 
vseh spremembah tega seznama. Komisija 
bi morala objaviti seznam vseh pristojnih 
organov kazenskega pregona in vse 
spremembe seznama v Uradnem listu 
Evropske unije. Da bi lahko enotne 
kontaktne točke opravljale svoje funkcije 
usklajevanja na podlagi te direktive, pa 
mora biti v primeru, kadar država članica 
sprejme tako odločitev, njena enotna 
kontaktna točka seznanjena z vsemi takimi 
poslanimi zaprosili in vsemi morebitnimi 
sporočili v zvezi z njimi, tako da je vedno 
vključena kot prejemnica v kopiji. Medtem 
bi si morale države članice prizadevati, da 
omejijo podvajanje hrambe osebnih 
podatkov na minimum.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se zagotovila hitra obdelava 
zaprosil za informacije, predloženih 
enotni kontaktni točki, so potrebni roki. 
Taki roki bi morali biti jasni in 
sorazmerni ter upoštevati, ali je zaprosilo 
za informacije nujno in ali se zahteva 
predhodna sodna odobritev. Da bi se 
zagotovila skladnost z veljavnimi roki, 
hkrati pa v objektivno upravičenih 
primerih omogočila določena mera 
prožnosti, je treba odstopanja izjemoma 
dopustiti le, kadar in če pristojni 
pravosodni organ zaprošene države 
članice potrebuje dodaten čas, da odloči o 

črtano
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izdaji potrebne sodne odobritve. Taka 
potreba bi lahko na primer nastala zaradi 
širokega obsega ali kompleksnosti zadev, 
ki so predmet zaprosila za informacije.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se zagotovila hitra obdelava 
zaprosil za informacije, predloženih enotni 
kontaktni točki, so potrebni roki. Taki roki 
bi morali biti jasni in sorazmerni ter 
upoštevati, ali je zaprosilo za informacije 
nujno in ali se zahteva predhodna sodna 
odobritev. Da bi se zagotovila skladnost z 
veljavnimi roki, hkrati pa v objektivno 
upravičenih primerih omogočila določena 
mera prožnosti, je treba odstopanja 
izjemoma dopustiti le, kadar in če pristojni 
pravosodni organ zaprošene države članice 
potrebuje dodaten čas, da odloči o izdaji 
potrebne sodne odobritve. Taka potreba bi 
lahko na primer nastala zaradi širokega 
obsega ali kompleksnosti zadev, ki so 
predmet zaprosila za informacije.

(12) Da bi se zagotovila hitra obdelava 
zaprosil za informacije, predloženih enotni 
kontaktni točki ali pristojnemu organu 
kazenskega pregona, so potrebni jasno 
določeni roki. Taki roki bi morali biti jasni 
in sorazmerni ter upoštevati, ali je 
zaprosilo za informacije nujno, ali se 
nanaša na hudo kaznivo dejanje, ali so 
zahtevane informacije neposredno 
dostopne ali jih je treba pridobiti od 
javnega organa ali zasebne stranke s 
sedežem v tej državi članici ali pa se v 
skladu z nacionalnim pravom zahteva 
predhodna sodna odobritev. V objektivno 
upravičenih primerih, tj. kadar pristojni 
pravosodni organ zaprošene države članice 
potrebuje dodaten čas, da odloči o izdaji 
potrebne sodne odobritve, bi morala imeti 
enotna kontaktna točka ali pristojni organ 
kazenskega pregona, kakor je ustrezno, 
možnost, da odstopa od dogovorjenih 
rokov. Taka potreba bi lahko na primer 
nastala zaradi širokega obsega ali 
kompleksnosti zadev, ki so predmet 
zaprosila za informacije.

Predlog spremembe 18
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Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izjemoma lahko država članica v 
objektivno upravičenih primerih zavrne 
zaprosilo za informacije, predloženo enotni 
kontaktni točki. Da bi se zagotovilo 
učinkovito delovanje sistema, ki se 
vzpostavlja s to direktivo, bi bilo treba 
navedene primere izčrpno opredeliti in jih 
razlagati ozko. Kadar se razlogi za 
zavrnitev zaprosila nanašajo le na dele 
zadevnih informacij takega zaprosila za 
informacije, je treba preostale informacije 
zagotoviti v rokih, ki jih določa ta 
direktiva. Določiti bi bilo treba možnost, 
da se zahtevajo pojasnila, zaradi katerih bi 
morali veljavni roki prenehati teči. Vendar 
bi taka možnost obstajala le v primerih, 
kadar so pojasnila objektivno potrebna in 
sorazmerna, ker bi sicer bilo treba 
zaprosilo za informacije zavrniti iz enega 
od razlogov, navedenih v tej direktivi. 
Zaradi učinkovitega sodelovanja bi moralo 
še vedno biti mogoče, da se potrebna 
pojasnila zahtevajo tudi v drugih primerih, 
ne da bi to povzročilo zadržanje rokov.

(13) Izjemoma lahko država članica v 
objektivno upravičenih primerih zavrne 
zaprosilo za informacije, predloženo enotni 
kontaktni točki. Da bi se zagotovilo 
učinkovito delovanje sistema, ki se 
vzpostavlja s to direktivo, bi bilo treba 
navedene primere izčrpno opredeliti in jih 
razlagati ozko. Zlasti bi bilo treba 
vzpostaviti potrebne zaščitne ukrepe, da se 
preprečijo vsaka zloraba mehanizma za 
izmenjavo informacij v kakršen koli 
politično motiviran namen in očitne 
kršitve temeljnih pravic. Poleg tega bi bilo 
treba izvajati skrbni pregled zaprosil, ki 
jih predloži enotna kontaktna točka ali 
pristojni organ kazenskega pregona iz 
države članice, za katero velja postopek iz 
člena 7 Pogodbe o Evropski uniji. Kadar 
se razlogi za zavrnitev zaprosila nanašajo 
le na dele zadevnih informacij takega 
zaprosila za informacije, bi bilo treba 
preostale informacije zagotoviti v rokih, ki 
jih določa ta direktiva. Da bi preprečili 
nepotrebne zavrnitve, bi morala enotna 
kontaktna točka ali pristojni organ 
kazenskega pregona države članice 
prosilke, kakor je ustrezno, zahtevati 
dodatna pojasnila, potrebna za obdelavo 
zaprosila za informacije. Veljavni roki bi 
morali prenehati teči od trenutka, ko 
država članica prosilka prejme zahtevo za 
pojasnila, do trenutka, ko so predložena 
zahtevana pojasnila. Da pa bi preprečili 
neupravičene zamude pri zagotavljanju 
zahtevanih informacij, bi morala biti 
zaprosila za pojasnila, da se preprečijo 
zavrnitve zaradi enega od razlogov iz te 
direktive, mogoča le, če so objektivno 
potrebna in sorazmerna za oceno 
zaprosila za informacije. Zaradi 
učinkovitega sodelovanja bi moralo še 
vedno biti mogoče, da se potrebna 
pojasnila zahtevajo tudi v drugih primerih, 
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ne da bi to povzročilo zadržanje rokov.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi se omogočila potrebna 
prožnost v zvezi z operativnimi potrebami, 
ki se lahko v praksi razlikujejo, bi bilo 
treba poleg zaprosil za informacije, ki se 
predložijo enotnim kontaktnim točkam, 
določiti dva druga načina izmenjave 
informacij. Prvi je spontano zagotavljanje 
informacij, tj. na lastno pobudo bodisi 
enotne kontaktne točke bodisi organov 
kazenskega pregona brez predhodnega 
zaprosila. Drugi pa je zagotavljanje 
informacij na podlagi zaprosil za 
informacije, ki jih bodisi enotne kontaktne 
točke bodisi organi kazenskega pregona ne 
predložijo enotni kontaktni točki, temveč 
neposredno organom kazenskega pregona 
druge države članice. V zvezi z obema 
načinoma bi bilo treba določiti le omejeno 
število minimalnih zahtev, zlasti glede 
rednega obveščanja enotnih kontaktnih 
točk, v zvezi z zagotavljanjem informacij 
na lastno pobudo pa primere, v katerih je 
treba zagotoviti informacije, in jezik, ki ga 
je treba uporabiti.

(14) Da bi se omogočila potrebna 
prožnost v zvezi z operativnimi potrebami, 
ki se lahko v praksi razlikujejo, bi bilo 
treba poleg zaprosil za informacije, ki se 
predložijo enotnim kontaktnim točkam, 
določiti dva druga načina izmenjave 
informacij. Prvi je spontano zagotavljanje 
informacij bodisi prek enotne kontaktne 
točke bodisi prek pristojnih organov 
kazenskega pregona enotni kontaktni točki 
ali pristojnemu organu kazenskega 
pregona druge države članice brez 
predhodnega zaprosila, tj. zagotavljanje 
informacij na njihovo lastno pobudo. 
Drugi pa je zagotavljanje informacij na 
podlagi zaprosil za informacije, ki jih 
bodisi enotne kontaktne točke bodisi 
pristojni organi kazenskega pregona 
predložijo neposredno pristojnim organom 
kazenskega pregona druge države članice. 
V zvezi z obema načinoma bi bilo treba 
določiti le omejeno število minimalnih 
zahtev, zlasti glede rednega obveščanja 
ustreznih enotnih kontaktnih točk, v zvezi 
z zagotavljanjem informacij na lastno 
pobudo pa primere, v katerih je treba 
zagotoviti informacije, in jezik, ki ga je 
treba uporabiti.

Predlog spremembe 20
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zahteva po predhodni sodni 
odobritvi za zagotavljanje informacij je 
lahko pomemben zaščitni ukrep. Pravni 
sistemi držav članic se v tem pogledu 
razlikujejo, ta direktiva pa se ne bi smela 
razumeti tako, kot da vpliva na take 
zahteve, določene na podlagi 
nacionalnega prava, razen da zanje velja 
pogoj, da se notranje izmenjave in 
izmenjave med državami članicami po 
vsebini in postopkovno enakovredno 
obravnavajo. Da bi se čim bolj skrajšale 
zamude in zmanjšali zapleti v zvezi z 
uporabo take zahteve, bi morali poleg tega 
enotna kontaktna točka ali organi 
kazenskega pregona, kakor je ustrezno, 
države članice pristojnega pravosodnega 
organa po potrebi v sodelovanju z enotno 
kontaktno točko ali organom kazenskega 
pregona druge države članice, ki je 
zaprosila za informacije, sprejeti vse 
praktične in pravne ukrepe za čim prejšnjo 
pridobitev sodne odobritve.

(15) Zahteva po predhodni sodni 
odobritvi za zagotavljanje informacij je 
pomemben zaščitni ukrep in jo je treba 
spoštovati, kadar je določena z 
nacionalnim pravom, ki ga je treba 
spoštovati. Vendar se pravni sistemi držav 
članic v tem pogledu razlikujejo, ta 
direktiva pa se ne bi smela razumeti tako, 
kot da vpliva na pravila in pogoje o 
predhodnih sodnih odobritvah, določenih 
v nacionalnem pravu, razen da zanje velja 
pogoj, da se notranje izmenjave in 
izmenjave med državami članicami po 
vsebini in postopkovno enakovredno 
obravnavajo. Da bi se čim bolj skrajšale 
zamude in zmanjšali zapleti v zvezi z 
uporabo take zahteve, bi morali poleg tega 
enotna kontaktna točka ali pristojni organi 
kazenskega pregona, kakor je ustrezno, 
države članice pristojnega pravosodnega 
organa po potrebi v sodelovanju z enotno 
kontaktno točko prosilko ali pristojnim 
organom kazenskega pregona sprejeti vse 
praktične in pravne ukrepe za pridobitev 
sodne odobritve v veljavnem časovnem 
okviru.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zlasti je pomembno, da je v zvezi z 
vsemi izmenjavami informacij na podlagi 
te direktive zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov v skladu s pravom Unije. V ta 
namen bi bilo treba pravila te direktive 
uskladiti z Direktivo (EU) 2016/680 

(16) Zlasti je pomembno, da je v zvezi z 
vsemi izmenjavami informacij na podlagi 
te direktive zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov v skladu s pravom Unije. V ta 
namen bi morala vsaka obdelava osebnih 
podatkov, ki jo izvaja enotna kontaktna 
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Evropskega parlamenta in Sveta60. Zlasti bi 
bilo treba navesti, da morajo biti vsi osebni 
podatki, ki si jih izmenjajo enotne 
kontaktne točke in organi kazenskega 
pregona, še naprej omejeni na kategorije 
podatkov, navedene v Prilogi II, oddelek 
B, točka 2, k Uredbi (EU) 2016/794 
Evropskega parlamenta in Sveta61. Poleg 
tega bi bilo treba vse take osebne podatke 
čim bolj razlikovati glede na stopnjo 
njihove točnosti in zanesljivosti, pri čemer 
bi bilo treba dejstva razlikovati od osebnih 
ocen, da bi se zagotovili varstvo 
posameznikov ter kakovost in zanesljivost 
izmenjanih informacij. Če se zdi, da so 
osebni podatki nepravilni, bi jih bilo treba 
nemudoma popraviti ali izbrisati. Tak 
popravek ali izbris in vso drugo obdelavo 
osebnih podatkov v zvezi z dejavnostmi na 
podlagi te direktive bi bilo treba izvajati v 
skladu z veljavnimi pravili prava Unije, 
zlasti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 
in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta62, katerih pravil ta 
direktiva ne spreminja.

točka ali pristojni organ kazenskega 
pregone v skladu s to direktivo, potekati 
popolnoma v skladu z Direktivo (EU) 
2016/680 Evropskega parlamenta in 
Sveta60. Agencija Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj (Europol) bi morala obdelavo 
podatkov izvajati v skladu s pravili iz 
Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta61. Na to uredbo ta 
direktiva ne vpliva. Zlasti bi bilo treba 
navesti, da morajo biti vsi osebni podatki, 
ki si jih izmenjajo enotne kontaktne točke 
in pristojni organi kazenskega pregona, še 
naprej omejeni na kategorije podatkov 
glede na kategorijo posameznika, na 
katerega se nanašajo podatki, kot je 
navedeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 
2016/794. V skladu s tem bi bilo treba 
jasno razlikovati med podatki o 
osumljencih in podatki o pričah, žrtvah ali 
osebah, ki pripadajo drugim skupinam, za 
katere veljajo strožje omejitve. Poleg tega 
bi bilo treba vse take osebne podatke čim 
bolj razlikovati glede na stopnjo njihove 
točnosti in zanesljivosti, pri čemer bi bilo 
treba dejstva razlikovati od osebnih ocen, 
da bi se zagotovili obe. Enotne kontaktne 
točke ali, kjer je ustrezno, pristojni organi 
kazenskega pregona bi morali zaprosila za 
informacije v skladu s to direktivo 
obravnavati čim prej, da se zagotovita 
točnost in zanesljivost osebnih podatkov, 
prepreči nepotrebna dvojna hramba 
podatkov in zmanjša tveganje, da bi bili 
podatki zastareli ali ne bi bili več na voljo 
zaprošenemu pristojnemu organu 
kazenskega pregona. Če se zdi, da so 
osebni podatki nepravilni, bi jih bilo treba 
nemudoma popraviti ali izbrisati.

__________________ __________________
60 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 

60 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
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izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

61 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

61 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

62 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

62 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da bi se omogočilo ustrezno in 
hitro zagotavljanje informacij s strani 
enotnih kontaktnih točk bodisi na podlagi 
zaprosila bodisi na njihovo lastno pobudo, 
je pomembno, da ustrezni uradniki 
zadevnih držav članic razumejo drug 
drugega. Jezikovne ovire pogosto ovirajo 
čezmejno izmenjavo informacij. Zato bi 
bilo treba določiti pravila o uporabi 
jezikov, v katerih se predložijo zaprosila za 
informacije enotnim kontaktnim točkam, 
informacije, ki jih predložijo enotne 
kontaktne točke, in vsa druga sporočila v 
zvezi z njimi, na primer o zavrnitvah in 
pojasnilih. Z navedenimi pravili bi bilo 

(17) Da bi se omogočilo ustrezno in 
hitro zagotavljanje informacij s strani 
enotnih kontaktnih točk bodisi na podlagi 
zaprosila bodisi na njihovo lastno pobudo, 
je pomembno, da ustrezni pristojni organi 
kazenskega pregona zadevnih držav članic 
razumejo drug drugega. Da bi preprečili 
zamude pri zagotavljanju zahtevanih 
informacij zaradi jezikovnih ovir in omejili 
stroške prevajanja, bi morale države 
članice pripraviti seznam enega ali več 
uradnih jezikov Unije, v katerih se je 
mogoče obrniti na njihove enotne 
kontaktne točke in v katerih je mogoče 
komunicirati. Vsa nadaljnja sporočila v 
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treba vzpostaviti ravnovesje med 
spoštovanjem jezikovne raznolikosti 
znotraj Unije in ohranjanjem čim nižjih 
stroškov prevajanja na eni strani ter 
operativnimi potrebami, povezanimi z 
ustreznimi in hitrimi čezmejnimi 
izmenjavami informacij, na drugi strani. 
Zato bi morale države članice pripraviti 
seznam, ki bi vseboval enega ali več 
uradnih jezikov Unije po njihovi izbiri, 
vendar bi vseboval tudi en jezik, ki je 
splošno razumljiv in se uporablja v praksi, 
in sicer angleščino.

zvezi z določenim zahtevkom bi bilo treba 
poslati v jeziku, v katerem je bila ta 
zahteva predložena. Takšna sporočila o 
nadaljnjem ukrepanju bi morala 
vključevati predložitev zahtevanih 
informacij, zavrnitev, vključno z razlogi za 
zavrnitev, ter po potrebi zahteve po 
pojasnilih in danih pojasnil. Države 
članice bi si morale prizadevati tudi za 
splošno izboljšanje znanja tujih jezikov 
svojega osebja, na primer z izvajanjem 
posebnih tečajev usposabljanja.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prednostna naloga je nadaljnji 
razvoj Agencije Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj (Europol) kot kriminalističnega 
informacijskega vozlišča Unije. Zato bi 
bilo treba pri izmenjavi informacij ali vseh 
povezanih sporočil ne glede na to, ali ta 
poteka na podlagi zaprosila za 
informacije, predloženega enotni 
kontaktni točki ali organu kazenskega 
pregona, ali na njihovo lastno pobudo, 
kopijo poslati Europolu, vendar le v 
obsegu, v katerem izmenjava zadeva 
kazniva dejanja, ki spadajo med cilje 
Europola. V praksi lahko to poteka s 
privzetim označevanjem ustreznega 
okenca SIENA.

(18) Da bi lahko Europol izpolnil svojo 
vlogo kriminalističnega informacijskega 
vozlišča Unije in tako podpiral pristojne 
organe kazenskega pregona, bi bilo treba 
za vsak primer posebej oceniti, ali bi bilo 
treba kopijo informacij ali s tem povezana 
sporočila, izmenjana v skladu s to 
direktivo, poslati Europolu, vendar le v 
obsegu, v katerem izmenjava zadeva 
kazniva dejanja, ki spadajo med cilje 
Europola. Države članice bi morale 
zagotoviti, da ima njihovo osebje ustrezno 
podporo in je usposobljeno za hitro in 
natančno ugotavljanje, katere 
informacije, izmenjane v okviru te 
direktive, spadajo v pristojnost Europola 
in so potrebne, da Agencija izpolni svoje 
cilje.
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Odpraviti bi bilo treba širjenje 
komunikacijskih kanalov, ki se uporabljajo 
za prenos informacij s področja kazenskega 
pregona med državami članicami, in 
sporočil v zvezi z njimi, saj ovirajo 
ustrezno in hitro izmenjavo takih 
informacij. Zato bi morala biti uporaba 
mrežne aplikacije za varno izmenjavo 
informacij, imenovane SIENA, ki jo 
upravlja Europol v skladu z Uredbo (EU) 
2016/794, obvezna za vse take prenose in 
sporočila na podlagi te direktive, vključno 
s pošiljanjem zaprosil za informacije, 
predloženih enotnim kontaktnim točkam in 
neposredno organom kazenskega pregona, 
zagotavljanjem informacij na podlagi takih 
zaprosil in na njihovo lastno pobudo, 
sporočili o zavrnitvah in pojasnilih ter 
kopijami, poslanimi enotnim kontaktnim 
točkam in Europolu. V ta namen bi morali 
biti vse enotne kontaktne točke in vsi 
organi kazenskega pregona, ki so lahko 
vključeni v take izmenjave, neposredno 
povezani z aplikacijo SIENA. V zvezi s 
tem bi bilo treba določiti prehodno 
obdobje, da se omogoči popolna uvedba 
aplikacije SIENA.

(19) Odpraviti bi bilo treba širjenje 
komunikacijskih kanalov, ki se uporabljajo 
za prenos informacij s področja kazenskega 
pregona med državami članicami, in 
sporočil v zvezi z njimi, saj ovirajo 
ustrezno in hitro izmenjavo takih 
informacij ter povečujejo tveganje za 
varnost osebnih podatkov. Zato bi morala 
biti uporaba mrežne aplikacije za varno 
izmenjavo informacij (SIENA), ki jo 
upravlja Europol v skladu z Uredbo (EU) 
2016/794, obvezna za vse take prenose in 
sporočila na podlagi te direktive, vključno 
s pošiljanjem zaprosil za informacije, 
predloženih enotnim kontaktnim točkam in 
neposredno pristojnim organom 
kazenskega pregona, zagotavljanjem 
informacij na podlagi takih zaprosil in na 
njihovo lastno pobudo, sporočili o 
zavrnitvah in pojasnilih ter kopijami, 
poslanimi enotnim kontaktnim točkam in 
Europolu. V ta namen bi morali biti vse 
enotne kontaktne točke in vsi pristojni 
organi kazenskega pregona, ki so lahko 
vključeni v take izmenjave, neposredno 
povezani z aplikacijo SIENA. Da bi 
uradniki na terenu, kot so policisti, 
vključeni v množične policijske preiskave, 
imeli koristi od aplikacije SIENA, bi 
morala delovati tudi na mobilnih 
napravah. V zvezi s tem pa bi bilo treba 
določiti kratko prehodno obdobje, da se 
omogoči popolna uvedba aplikacije 
SIENA, saj to pomeni spremembo 
sedanjih praks v nekaterih državah 
članicah in je potrebno usposabljanje 
osebja.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za poenostavitev, olajšanje in 
boljše upravljanje pretoka informacij bi 
morala vsaka država članica vzpostaviti ali 
imenovati enotno kontaktno točko, 
pristojno za usklajevanje izmenjav 
informacij na podlagi te direktive. V odziv 
na vse večjo potrebo po skupnem 
spopadanju s čezmejnim kriminalom, kot 
sta neupravičen promet s prepovedanimi 
drogami in terorizem, bi morale enotne 
kontaktne točke zlasti prispevati k 
zmanjšanju razdrobljenosti okolja organov 
kazenskega pregona, zlasti v zvezi s 
pretokom informacij. Da bi lahko enotne 
kontaktne točke učinkovito izpolnjevale 
svoje funkcije usklajevanja v zvezi s 
čezmejno izmenjavo informacij za namene 
kazenskega pregona na podlagi te 
direktive, bi jim bilo treba dodeliti več 
posebnih, minimalnih nalog, prav tako pa 
bi morale imeti določene minimalne 
zmogljivosti.

(20) Za poenostavitev, olajšanje in 
boljše upravljanje pretoka informacij bi 
morala vsaka država članica imenovati 
enotno kontaktno točko, pristojno za 
usklajevanje in olajšanje izmenjav 
informacij na podlagi te direktive. V odziv 
na vse večjo potrebo po skupnem 
spopadanju s čezmejnim kriminalom, kot 
so neupravičen promet s prepovedanimi 
drogami, kibernetska kriminaliteta, 
trgovina z ljudmi in terorizem, bi morale 
enotne kontaktne točke zlasti prispevati k 
zmanjšanju ovir pri pretoku informacij 
zaradi razdrobljenosti okolja pristojnih 
organov kazenskega pregona. Da bi lahko 
enotne kontaktne točke učinkovito 
izpolnjevale svoje funkcije usklajevanja v 
zvezi s čezmejno izmenjavo informacij za 
namene kazenskega pregona na podlagi te 
direktive, bi jim bilo treba dodeliti več 
posebnih, minimalnih nalog, prav tako pa 
bi morale imeti določene minimalne 
zmogljivosti.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Navedene zmogljivosti enotnih 
kontaktnih točk bi morale vključevati 
dostop do vseh informacij, ki so na voljo 
znotraj njihove države članice, vključno z 
uporabniku prijaznim dostopom do vseh 
ustreznih zbirk podatkov in platform Unije 
ter mednarodnih zbirk podatkov in 

(21) Navedene zmogljivosti enotnih 
kontaktnih točk bi morale vključevati 
dostop do vseh informacij, ki so na voljo 
znotraj njihove države članice, vključno z 
uporabniku prijaznim dostopom do vseh 
ustreznih zbirk podatkov in platform Unije 
ter mednarodnih zbirk podatkov in 
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platform v skladu z načini, določenimi v 
veljavnem pravu Unije in nacionalnem 
pravu. Da bi lahko enotne kontaktne točke 
izpolnile zahteve te direktive, zlasti 
zahteve v zvezi z roki, bi jim bilo treba 
zagotoviti ustrezne vire, vključno z 
ustreznimi prevajalskimi zmogljivostmi in 
24-urnim delovanjem. V tem smislu lahko 
sprejemni center, ki lahko pregleduje, 
obdeluje in posreduje prejeta zaprosila za 
informacije, poveča njihovo učinkovitost in 
uspešnost. Navedene zmogljivosti bi 
morale vključevati tudi stalno 
razpoložljivost pravosodnih organov, 
pristojnih za izdajo potrebnih sodnih 
odobritev. V praksi lahko to poteka na 
primer z zagotavljanjem fizične prisotnosti 
ali funkcionalne razpoložljivosti takih 
pravosodnih organov bodisi v prostorih 
enotne kontaktne točke bodisi z 
neposredno razpoložljivostjo na poziv.

platform v skladu z načini, določenimi v 
veljavnem pravu Unije in nacionalnem 
pravu. Da bi lahko enotne kontaktne točke 
izpolnile zahteve te direktive, zlasti 
zahteve v zvezi z roki, bi jim bilo treba 
zagotoviti ustrezna proračunska sredstva 
in osebje, vključno z ustreznimi 
prevajalskimi zmogljivostmi in 24-urnim 
delovanjem. V tem smislu bi lahko 
sprejemni center, ki lahko pregleduje, 
obdeluje in posreduje prejeta zaprosila za 
informacije, povečal njihovo učinkovitost 
in uspešnost. Navedene zmogljivosti bi 
morale vključevati tudi stalno 
razpoložljivost pravosodnih organov, 
pristojnih za izdajo potrebnih sodnih 
odobritev. V praksi lahko to poteka na 
primer z zagotavljanjem fizične prisotnosti 
ali funkcionalne razpoložljivosti takih 
pravosodnih organov bodisi v prostorih 
enotne kontaktne točke bodisi z 
neposredno razpoložljivostjo na poziv.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da bi lahko enotne kontaktne točke 
učinkovito opravljale svoje funkcije 
usklajevanja na podlagi te direktive, bi 
morale biti sestavljene iz predstavnikov 
nacionalnih organov kazenskega pregona, 
ki jih je treba vključiti zaradi ustrezne in 
hitre izmenjave informacij na podlagi te 
direktive. Čeprav vsaka država članica 
odloča o točni organizaciji in sestavi, ki sta 
potrebni za izpolnitev navedene zahteve, 
lahko taki predstavniki vključujejo 
policijske in carinske organe ter druge 
organe kazenskega pregona, ki so pristojni 
za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje kaznivih dejanj, pa tudi 

(22) Da bi lahko enotne kontaktne točke 
učinkovito opravljale svoje funkcije 
usklajevanja na podlagi te direktive, bi 
morale biti sestavljene iz osebja pristojnih 
organov kazenskega pregona, ki jih je treba 
vključiti zaradi ustrezne in hitre izmenjave 
informacij na podlagi te direktive. Čeprav 
vsaka država članica odloča o točni 
organizaciji in sestavi, ki sta potrebni za 
izpolnitev navedene zahteve, bi morali 
imeti policijski in carinski organi ter drugi 
pristojni organi kazenskega pregona, ki so 
odgovorni za preprečevanje, odkrivanje ali 
preiskovanje kaznivih dejanj, pa tudi 
morebitne kontaktne točke za regionalne in 
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morebitne kontaktne točke za regionalne in 
dvostranske urade, kot so uradniki za zvezo 
in atašeji, premeščeni ali napoteni v druge 
države članice in ustrezne službe 
kazenskega pregona Unije, kot je Europol. 
Vendar bi morali vsaj zaradi učinkovitega 
usklajevanja enotne kontaktne točke 
sestavljati predstavniki nacionalne enote 
Europola, urada SIRENE, enote za 
informacije o potnikih in nacionalnega 
centralnega urada Interpola, kot so 
ustanovljeni na podlagi ustrezne 
zakonodaje in ne glede na to, da se ta 
direktiva ne uporablja za izmenjave 
informacij, ki jih taka zakonodaja Unije 
posebej ureja.

dvostranske urade, kot so uradniki za zvezo 
in atašeji, premeščeni ali napoteni v druge 
države članice in ustrezne službe 
kazenskega pregona Unije, kot je Europol, 
možnost predstavništva v enotnih 
kontaktnih točkah. Vendar bi morali vsaj 
zaradi učinkovitega usklajevanja enotne 
kontaktne točke sestavljati predstavniki 
nacionalne enote Europola, urada SIRENE, 
enote za informacije o potnikih in 
nacionalnega centralnega urada Interpola, 
kot so ustanovljeni na podlagi ustrezne 
zakonodaje ali mednarodnih sporazumov 
in ne glede na to, da se ta direktiva ne 
uporablja za izmenjave informacij, ki jih 
taka zakonodaja Unije posebej ureja.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Glede na posebne zahteve 
čezmejnega sodelovanja na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, vključno z obdelavo 
občutljivih informacij v zvezi s tem, je 
bistveno, da imajo osebje enotnih 
kontaktnih točk in pristojni organi 
kazenskega pregona potrebno znanje in 
spretnosti za učinkovito opravljanje svojih 
nalog. Osebju pristojnih organov 
kazenskega pregona v nacionalni enotni 
kontaktni točki bi bilo treba zato nuditi 
redne tečaje usposabljanja na ravni Unije 
in nacionalni ravni, ki ustrezajo njihovim 
poklicnim potrebam in posebnim ozadjem 
ter jim olajšajo stike z enotnimi 
kontaktnimi točkami in pristojnimi organi 
kazenskega pregona iz drugih držav 
članic. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti področjem obdelave podatkov, 
posredovanju znanja o pravnem okviru 
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Unije na področju pravosodja in notranjih 
zadev, s posebnim poudarkom na 
sodelovanju na področju kazenskega 
pregona in varstvu podatkov, ter znanju 
tujih jezikov, da bi pomagali premagati 
jezikovne ovire v vse bolj raznoliki Evropi. 
Za organizacijo teh tečajev usposabljanja 
bi morale države članice uporabiti tudi 
tečaje usposabljanja in ustrezna orodja, ki 
jih ponuja Agencija Evropske unije za 
usposabljanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj (CEPOL), možnost, da osebje 
organov kazenskega pregona en teden 
preživi v Europolu, ter ustrezne ponudbe 
programov in projektov, ki se financirajo 
iz proračuna Unije, kot je program 
izmenjave CEPOL.

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Osnovna pogoja za učinkovito 
čezmejno sodelovanje na področju 
kazenskega pregona, poleg tehničnih 
spretnosti in pravnega znanja, sta 
medsebojno zaupanje in skupno 
razumevanje. Osebni stiki, vzpostavljeni 
na skupnih operacijah in z izmenjavo 
strokovnega znanja, omogočajo 
vzpostavitev zaupanja in razvoj skupne 
kulture policijskega dela Unije. Države 
članice bi morale zato spodbujati več 
skupnih operacij, skupnih taktičnih in 
tehničnih usposabljanj ter izmenjav 
osebja, ki se osredotočajo na prenos 
znanja o delovnih metodah, preiskovalnih 
pristopih in organizacijskih strukturah 
pristojnih organov kazenskega pregona v 
drugih državah članicah.
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) Za povečanje udeležbe na tečajih 
usposabljanja za predstavnike pristojnih 
organov kazenskega pregona v okviru 
enotnih kontaktnih točk in povečanje 
privlačnosti napotitve na enotno 
kontaktno točko ali sodelovanja v 
čezmejnih skupnih operacijah bi lahko 
države članice razmislile tudi o posebnih 
spodbudah za osebje.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Uporaba in upravljanje enotnega 
elektronskega sistema vodenja zadev, ki 
ima nekatere minimalne funkcije in 
zmogljivosti, s strani enotnih kontaktnih 
točk sta potrebna, da se jim omogoči 
uspešno in učinkovito opravljanje nalog na 
podlagi te direktive, zlasti v zvezi z 
upravljanjem informacij.

(23) Uporaba in upravljanje enotnega 
elektronskega sistema vodenja zadev, ki 
služi kot odložišče in ima nekatere 
minimalne funkcije in zmogljivosti, s strani 
enotnih kontaktnih točk sta potrebna, da se 
jim omogoči uspešno in učinkovito 
opravljanje nalog na podlagi te direktive, 
zlasti v zvezi z izmenjavo, obdelavo in 
shranjevanjem informacij. Sistem vodenja 
zadev bi moral hraniti informacije, ki jih 
lokalni organi kazenskega pregona 
posredujejo enotni kontaktni točki, in 
zahtevke za informacije, ki jih druge 
države članice pošljejo enotni kontaktni 
točki. Organi kazenskega pregona, ki so 
poslali zahtevo, bi morali osebne podatke, 
shranjene v sistemu vodenja zadev, čim 



RR\1265031SL.docx 31/91 PE732.767v02-00

SL

prej obdelati v skladu z Direktivo (EU) 
2016/680, da bi maksimalno omejili 
dvojno hrambo podatkov. Kadar obdelava 
teh podatkov ni več potrebna in 
sorazmerna, bi jih bilo treba nepreklicno 
izbrisati iz sistema vodenja zadev.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Komisija bi morala vsaj enkrat 
letno organizirati redna srečanja enotnih 
kontaktnih točk, da bi med državami 
članicami spodbujala praktično 
sodelovanje na podlagi te direktive in 
skupno evropsko kulturo policijskega 
dela. Ta srečanja bodo dobra priložnost za 
delitev dobrih praks na področju 
izmenjave informacij za namene te 
direktive.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi se omogočila potrebno 
spremljanje in ocenjevanje uporabe te 
direktive, bi bilo treba od držav članic 
zahtevati, da zberejo in Komisiji letno 
zagotovijo določene podatke. Ta zahteva je 
potrebna zlasti za odpravo pomanjkanja 
primerljivih podatkov za količinsko 
opredelitev ustreznih izmenjav informacij, 
olajšuje pa tudi obveznost poročanja 

(24) Da bi se omogočila potrebno 
spremljanje in ocenjevanje uporabe te 
direktive, bi bilo treba od držav članic 
zahtevati, da zberejo in Komisiji letno 
zagotovijo določene podatke v zvezi z 
izvajanjem te direktive. Ta zahteva je 
potrebna zlasti za odpravo pomanjkanja 
primerljivih podatkov za količinsko 
opredelitev ustreznih čezmejnih izmenjav 
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Komisije. informacij med pristojnimi organi 
kazenskega pregona, olajšuje pa tudi 
obveznost poročanja Komisije glede 
izvajanja te direktive.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Čezmejna narava kriminala in 
terorizma od držav članic zahteva, da se 
zanašajo druga na drugo, da bi 
obravnavale taka kazniva dejanja. Države 
članice same ne morejo zadovoljivo doseči 
ustreznega in hitrega pretoka informacij 
med ustreznimi organi kazenskega pregona 
in z Europolom. Zaradi obsega ukrepanja 
in njegovih učinkov je to mogoče bolje 
doseči na ravni Unije z določitvijo skupnih 
pravil o izmenjavi informacij. Unija lahko 
zato sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

(25) Čezmejna narava kriminala in 
terorizma od držav članic zahteva, da se 
zanašajo druga na drugo za preprečevanje, 
odkrivanje ali preiskovanje takšnih 
kaznivih dejanj. Izkušnje so pokazale, da 
države članice same ne morejo zadovoljivo 
doseči ustreznega in hitrega pretoka 
informacij med ustreznimi pristojnimi 
organi kazenskega pregona in z 
Europolom. Zaradi obsega ukrepanja in 
njegovih učinkov je to mogoče bolje doseči 
na ravni Unije z določitvijo skupnih pravil 
vzpostavitvijo skupne kulture o izmenjavi 
informacij prek temeljitih sodobnih orodij 
in komunikacijskih kanalov. Unija lahko 
zato sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) V skladu s členom 41(2) Uredbe 
(EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta 
in Sveta je bilo opravljeno posvetovanje z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov, ki je 7. marca 2022 podal 
mnenje.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Ta direktiva spoštuje temeljne 
pravice in zaščitne ukrepe ter upošteva 
načela, priznana v Listini Evropske unije 
o temeljnih pravicah (v nadaljnjem 
besedilu: Listina), predvsem pravico do 
spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja in pravico do varstva osebnih 
podatkov, kot sta zaščiteni s členoma 7 in 
8 Listine ter s členom 16 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU). Vsaka 
obdelava osebnih podatkov na podlagi te 
uredbe bi morala biti omejena na tisto, 
kar je nujno potrebno in sorazmerno, 
zanjo pa bi morali veljati jasni pogoji, 
stroge zahteve in učinkovit nadzor s strani 
nacionalnih nadzornih organov in 
Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov v skladu z njihovimi pooblastili.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila za 
izmenjavo informacij med organi 
kazenskega pregona držav članic, kjer je to 
potrebno za namene preprečevanja, 
odkrivanja ali preiskovanja kaznivih 
dejanj.

1. Ta direktiva določa poenotena 
pravila za primerno in hitro izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi 
kazenskega pregona držav članic, kjer je to 
potrebno in sorazmerno za namene 
preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja 
kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaprosilih za informacije, 
predloženih enotnim kontaktnim točkam, 
ki jih vzpostavijo ali imenujejo države 
članice, zlasti v zvezi z vsebino takih 
zaprosil, obveznimi roki za zagotavljanje 
zahtevanih informacij, razlogi za zavrnitve 
takih zaprosil in komunikacijskim 
kanalom, ki ga je treba uporabiti v zvezi s 
takimi zaprosili;

(a) zaprosilih za informacije, 
predloženih enotnim kontaktnim točkam, 
ki jih imenujejo države članice, zlasti v 
zvezi z vsebino takih zaprosil, posledičnim 
posredovanjem informacij, delovnimi 
jeziki enotnih kontaktnih točk, 
zagotavljanjem informacij v skladu s 
takimi zaprosili, obveznimi roki za 
zagotavljanje zahtevanih informacij in 
razlogi za zavrnitve takih zaprosil ter 
obveznostjo za popravek nepravilnih 
informacij in preverjanje poslanih 
informacij;

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljanju ustreznih informacij 
enotnim kontaktnim točkam ali organom 

(b) zagotavljanju ustreznih informacij 
enotnim kontaktnim točkam ali pristojnim 
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kazenskega pregona drugih držav članic na 
lastno pobudo, zlasti v zvezi s primeri in 
načinom, kako se take informacije 
zagotavljajo;

organom kazenskega pregona drugih držav 
članic na lastno pobudo, zlasti v zvezi s 
primeri in načinom, kako se take 
informacije zagotavljajo;

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) komunikacijskem kanalu, ki ga je 
treba uporabiti za vse izmenjave 
informacij, in informacijah, ki jih je treba 
zagotoviti enotnim kontaktnim točkam v 
zvezi z neposrednimi izmenjavami 
informacij med organi kazenskega pregona 
držav članic;

(c) enotnem komunikacijskem kanalu, 
ki ga je treba uporabiti za vse izmenjave 
informacij v skladu s to direktivo, in 
informacijah, ki jih je treba zagotoviti 
enotnim kontaktnim točkam v zvezi z 
neposrednimi izmenjavami informacij med 
pristojnimi organi kazenskega pregona 
držav članic;

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitvi, nalogah, sestavi in 
zmogljivostih enotne kontaktne točke, tudi 
v zvezi z uporabo enotnega elektronskega 
sistema vodenja zadev za izpolnitev njenih 
nalog.

(d) imenovanju, organizaciji, nalogah, 
sestavi in zmogljivostih enotnih 
kontaktnih točk držav članic, tudi v zvezi 
z uporabo in delovanjem enotnega 
elektronskega sistema vodenja zadev za 
izpolnitev njihovih nalog v skladu s to 
direktivo.



PE732.767v02-00 36/91 RR\1265031SL.docx

SL

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se ne uporablja za 
izmenjave informacij med organi 
kazenskega pregona držav članic za 
namene preprečevanja, odkrivanja ali 
preiskovanja kaznivih dejanj, ki jih posebej 
urejajo drugi akti prava Unije.

2. Ta direktiva se ne uporablja za 
izmenjave informacij med pristojnimi 
organi kazenskega pregona držav članic za 
namene preprečevanja, odkrivanja ali 
preiskovanja kaznivih dejanj, ko te 
izmenjave posebej urejajo drugi akti prava 
Unije, ali za izmenjave informacij za 
namene pregona kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pridobivanjem informacij s 
prisilnimi ukrepi, sprejetimi v skladu z 
nacionalnim pravom, za namen 
zagotavljanja informacij organom 
kazenskega pregona drugih držav članic;

(a) pridobivanjem informacij s 
prisilnimi ukrepi za namen zagotavljanja 
informacij pristojnim organom kazenskega 
pregona drugih držav članic;

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) shranjevanjem informacij za namen 
iz točke (a);

(b) shranjevanjem vseh informacij za 
namen njihovega zagotavljanja pristojnim 
organom kazenskega pregona drugih 
držav članic;
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Predlog spremembe 45

Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga spremembe: 43 in 192

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanjem informacij organom 
kazenskega pregona drugih držav članic, ki 
se uporabljajo kot dokaz v sodnih 
postopkih.

(c) zagotavljanjem informacij 
pristojnim organom kazenskega pregona 
drugih držav članic, ki se uporabljajo kot 
dokaz v sodnih postopkih.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta direktiva ne določa nobene 
pravice do uporabe informacij, 
zagotovljenih v skladu s to direktivo, kot 
dokaz v sodnih postopkih.

4. Ta direktiva ne določa nobene 
pravice do uporabe informacij, 
zagotovljenih v skladu s to direktivo, kot 
dokaz v sodnih postopkih. Če želi država 
članica prosilka informacije, pridobljene v 
skladu s to direktivo, uporabiti kot dokaz v 
sodnih postopkih, pridobi soglasje 
zaprošene države članice za to uporabo z 
obstoječimi instrumenti pravosodnega 
sodelovanja med državami članicami. 
Kadar zaprošena država članica soglaša s 
to uporabo v trenutku, ko posreduje 
informacije, se državi članici prosilki 
dovoli, da informacije ustrezno uporabi.
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „organ kazenskega pregona“ 
pomeni kateri koli organ držav članic, ki je 
na podlagi nacionalnega prava pristojen za 
namene preprečevanja, odkrivanja ali 
preiskovanja kaznivih dejanj;

(1) „pristojni organ kazenskega 
pregona“ pomeni kateri koli policijski, 
carinski ali drugi organ držav članic, ki je 
na podlagi nacionalnega prava pristojen za 
izvajanje javne oblasti in prisilnih 
ukrepov za namene preprečevanja, 
odkrivanja ali preiskovanja kaznivih 
dejanj;

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „kazniva dejanja“ pomeni kar koli 
od naslednjega:

(2) „huda kazniva dejanja“ pomeni kar 
koli od naslednjega:

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) davčna kazniva dejanja, povezana 
z neposrednimi in posrednimi davki, kot 
so opredeljena v nacionalnem pravu;

črtano
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Predlog spremembe 50
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „informacije“ pomeni vsako 
vsebino, ki se nanaša na eno ali več 
fizičnih oseb, dejstev ali okoliščin, ki so 
pomembne za organe kazenskega pregona 
v zvezi z opravljanjem njihovih nalog 
preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja 
kaznivih dejanj na podlagi nacionalnega 
prava;

(3) „informacije“ pomeni vsako 
vsebino, ki se nanaša na eno ali več 
fizičnih ali pravnih oseb, dejstev ali 
okoliščin, ki so pomembne za pristojne 
organe kazenskega pregona za namen 
opravljanja njihovih nalog preprečevanja, 
odkrivanja ali preiskovanja kaznivih dejanj 
na podlagi nacionalnega prava;

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „razpoložljive informacije“ 
pomeni informacije, ki jih imajo bodisi 
enotne kontaktne točke bodisi organi 
kazenskega pregona zaprošene države 
članice, ali informacije, ki jih lahko te 
enotne kontaktne točke ali ti organi 
kazenskega pregona pridobijo od drugih 
javnih organov ali zasebnih strank s 
sedežem v tej državi članici brez prisilnih 
ukrepov;

črtano

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „SIENA“ pomeni mrežno črtano
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aplikacijo za varno izmenjavo informacij, 
ki jo upravlja Europol in je namenjena 
olajšanju izmenjave informacij med 
državami članicami in Europolom;

Predlog spremembe 53
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „osebni podatki“ pomeni osebne 
podatke, kot so opredeljeni v členu 4, točka 
(1), Uredbe (EU) 2016/679.

(6) „osebni podatki“ pomeni osebne 
podatke, kot so opredeljeni v členu 3, točka 
(1) Direktive (EU) 2016/680.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se vse ustrezne informacije, ki so na 
voljo enotni kontaktni točki ali organom 
kazenskega pregona držav članic, 
zagotavljajo enotni kontaktni točki ali 
organom kazenskega pregona drugih držav 
članic („načelo razpoložljivosti“);

(a) se vse ustrezne informacije, ki so na 
voljo njihovi enotni kontaktni točki ali 
pristojnim organom kazenskega pregona 
držav članic, in sicer informacije, do 
katerih lahko neposredno dostopajo ali ki 
jih lahko pridobijo od drugih javnih 
organov ali zasebnih strank s sedežem v 
tej državi članici brez prisilnih ukrepov v 
skladu z nacionalnim pravom, 
zagotavljajo enotnim kontaktnim točkam 
ali pristojnim organom kazenskega 
pregona drugih držav članic (v nadaljnjem 
besedilu: načelo dostopnosti);
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Predlog spremembe 55
Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so pogoji za zahtevanje informacij 
od enotne kontaktne točke ali organov 
kazenskega pregona drugih držav članic ter 
pogoji za zagotavljanje informacij enotnim 
kontaktnim točkam in organom kazenskega 
pregona drugih držav članic enakovredni 
tistim, ki se uporabljajo za zahtevanje 
podobnih informacij od lastnih organov 
kazenskega pregona ali njihovo 
zagotavljanje tem organom („načelo 
enakovrednega dostopa“);

(b) so pogoji za zahtevanje informacij 
od enotne kontaktne točke ali pristojnih 
organov kazenskega pregona drugih držav 
članic ter pogoji za zagotavljanje 
informacij enotnim kontaktnim točkam in 
pristojnim organom kazenskega pregona 
drugih držav članic enakovredni tistim, ki 
se uporabljajo za zahtevanje podobnih 
informacij od lastnih pristojnih organov 
kazenskega pregona ali njihovo 
zagotavljanje tem organom za iste namene 
in v podobnih lokalnih primerih („načelo 
enakovrednega dostopa“);

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacije, zagotovljene enotni 
kontaktni točki ali organom kazenskega 
pregona druge države članice, ki so 
označene kot zaupne, ti organi kazenskega 
pregona varujejo v skladu z zahtevami iz 
nacionalnega prava te države članice, ki 
zagotavljajo podobno raven zaupnosti 
(„načelo zaupnosti“).

(c) informacije, zagotovljene enotni 
kontaktni točki ali pristojnim organom 
kazenskega pregona druge države članice, 
ki so označene kot zaupne, enotna 
kontaktna točka ali pristojni organi 
kazenskega pregona varujejo v skladu z 
zahtevami iz nacionalnega prava te države 
članice, ki zagotavljajo podobno raven 
zaupnosti („načelo zaupnosti“).
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Predlog spremembe 57
Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) če se ugotovi, da so informacije, ki 
so bile dane na voljo enotni kontaktni 
točki ali kako drugače izmenjane v skladu 
s to direktivo, napačne, netočne ali 
zastarele, se ustrezno popravijo ali 
izbrišejo, vsak popravek ali izbris pa se 
nemudoma sporoči vsem prejemnikom.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka in, če so se 
tako odločile, njihovi organi kazenskega 
pregona predložijo zaprosila za informacije 
enotnim kontaktnim točkam drugih držav 
članic v skladu s pogoji iz odstavkov 2 do 
5.

1. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka in, če so se 
tako odločile, njihovi pristojni organi 
kazenskega pregona predložijo zaprosila za 
informacije enotnim kontaktnim točkam 
drugih držav članic v skladu s pogoji iz 
odstavkov 2 do 5.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se je država članica odločila, da lahko 
poleg njene enotne kontaktne točke tudi 
njeni organi kazenskega pregona predložijo 
zaprosila za informacije enotnim 

Če je država članica v svoji zakonodaji 
opredelila, da lahko poleg njene enotne 
kontaktne točke tudi njeni pristojni organi 
kazenskega pregona predložijo zaprosila za 
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kontaktnim točkam drugih držav članic, 
zagotovi, da ti organi hkrati s predložitvijo 
takih zaprosil pošljejo kopijo teh zaprosil 
in vseh drugih sporočil v zvezi z njimi 
enotni kontaktni točki te države članice.

informacije neposredno enotnim 
kontaktnim točkam drugih držav članic, 
Komisiji pošlje seznam pristojnih organov 
kazenskega pregona in jo po potrebi 
obvesti o spremembah na seznamu. 
Komisija objavi seznam vseh pristojnih 
organov kazenskega pregona in vse 
spremembe seznama v Uradnem listu 
Evropske unije. Države članice zagotovijo, 
da ti organi hkrati s predložitvijo takih 
zaprosil pošljejo kopijo teh zaprosil in vseh 
drugih sporočil v zvezi z njimi enotni 
kontaktni točki te države članice.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so zahtevane informacije na voljo 
organom kazenskega pregona zaprošene 
države članice.

(b) so zahtevane informacije na voljo 
enotni kontaktni točki te države članice;

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V vsakem zaprosilu za informacije 
enotni kontaktni točki druge države članice 
je treba navesti, ali je zaprosilo nujno ali 
ne.

3. V vsakem zaprosilu za informacije 
enotni kontaktni točki druge države članice 
v zvezi s hudim kaznivim dejanjem je treba 
navesti in obrazložiti, ali je zaprosilo nujno 
ali ne.
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije so potrebne za zaščito 
življenjskih interesov osebe, ki so 
neposredno ogroženi;

(b) informacije so potrebne, da bi 
preprečili neposredno ogroženost življenja 
ali telesne nedotakljivosti osebe;

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obstaja neposredno tveganje, da 
bodo informacije postale manj pomembne, 
če ne bodo nujno zagotovljene.

(d) obstaja neposredno tveganje, da 
bodo informacije postale manj pomembne, 
če ne bodo nujno zagotovljene, in če se 
šteje, da so te informacije življenjskega 
pomena.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zaprosila za informacije enotni 
kontaktni točki druge države članice 
vsebujejo vsa potrebna pojasnila, da se 
omogoči njihova ustrezna in hitra obdelava 
v skladu s to direktivo, vključno vsaj z 
naslednjim:

4. Zaprosila za informacije enotni 
kontaktni točki druge države članice 
vsebujejo vse potrebne podrobnosti, da se 
omogoči njihova ustrezna in hitra obdelava 
v skladu s to direktivo, vključno vsaj z 
naslednjim:
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Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) objektivnimi razlogi, v skladu s 
katerimi se domneva, da so zahtevane 
informacije na voljo organom kazenskega 
pregona zaprošene države članice;

(c) objektivnimi razlogi, v skladu s 
katerimi se domneva, da so zahtevane 
informacije na voljo enotni kontaktni točki 
te države članice;

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kadar je ustrezno, razlogi, zaradi 
katerih se zaprosilo šteje za nujno.

(e) kadar je ustrezno, razlogi, zaradi 
katerih se zaprosilo šteje za nujno,v skladu 
z odstavkom 3.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu z 
odstavkom 2 tega člena in členom 6(3) 
zagotovijo, da njihova enotna kontaktna 
točka čim prej zagotovi informacije, 
zahtevane v skladu s členom 4, vsekakor 
pa v naslednjih rokih, kot je ustrezno:

1. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka čim prej 
zagotovi informacije, zahtevane v skladu s 
členom 4, vsekakor pa v naslednjih rokih, 
kot je ustrezno:
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Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v osmih urah za nujna zaprosila v 
zvezi z informacijami, ki so na voljo 
organom kazenskega pregona zaprošene 
države članice, ne da bi bilo treba pridobiti 
sodno odobritev;

(a) v osmih urah za nujna zaprosila v 
zvezi z informacijami o hudem kaznivem 
dejanju, do katerih lahko enotna 
kontaktna točka zaprošene države članice 
neposredno dostopa, ne da bi bilo treba 
pridobiti sodno odobritev;

Predlog spremembe 69
Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v treh koledarskih dneh za nujna 
zaprosila v zvezi z informacijami, ki so na 
voljo organom kazenskega pregona 
zaprošene države članice ob obveznosti 
pridobitve sodne odobritve;

(b) v treh koledarskih dneh za nujna 
zaprosila v zvezi z informacijami o hudem 
kaznivem dejanju, do katerih enotna 
kontaktna točka zaprošene države članice 
lahko: 

Predlog spremembe 70
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) dostopi neposredno, kar pa je 
pogojevano s pridobitvijo sodne odobritve 
in se nanaša na informacije o hudem 
kaznivem dejanju;

Predlog spremembe 71
Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b – točka ii (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) informacije pridobi brez sodne 
odobritve od drugih javnih organov ali 
zasebnih strank s sedežem v tej državi 
članici ter brez prisilnih ukrepov po 
nacionalnem pravu;

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v petih koledarskih dneh za nujna 
zaprosila v zvezi z informacijami o hudem 
kaznivem dejanju, ki jih lahko enotna 
kontaktna točka zaprošene države članice 
pridobi od drugih javnih organov ali 
zasebnih strank s sedežem v tej državi 
članici brez prisilnih ukrepov v skladu z 
nacionalnim pravom in za katere velja 
obveznost pridobitve sodne odobritve;

Predlog spremembe 73
Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v sedmih koledarskih dneh za vsa 
nenujna zaprosila.

(c) v sedmih koledarskih dneh za vsa 
nenujna zaprosila, za katera ni potrebna 
sodna odobritev. 

Predlog spremembe 74
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v desetih koledarskih dneh za vsa 
zaprosila, ki niso nujna in je zanje 
potrebna sodna odobritev.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Roki iz prvega pododstavka začnejo teči v 
trenutku prejema zaprosila za informacije.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 76
Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so na podlagi nacionalnega 
prava zaprošene države članice v skladu s 
členom 9 zahtevane informacije na voljo le 
po pridobitvi sodne odobritve, lahko 
zaprošena država članica odstopa od rokov 
iz odstavka 1, če je to potrebno za 
pridobitev take odobritve.

2. Kadar so na podlagi nacionalnega 
prava zaprošene države članice v skladu s 
členom 9 zahtevane informacije na voljo le 
po pridobitvi sodne odobritve, lahko 
zaprošena država članica odstopa od rokov 
iz odstavka 1, prvi pododstavek, točki (b) 
in (ca), če je to primerno in če je to 
potrebno za pridobitev take odobritve.

Predlog spremembe 77
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) nemudoma obvesti enotno 
kontaktno točko ali, kadar je ustrezno, 
organ kazenskega pregona države članice, 
ki zaprosi za informacije, o pričakovani 
zamudi, pri čemer navede trajanje 
pričakovane zamude in razloge zanjo;

(i) nemudoma obvesti enotno 
kontaktno točko ali, kadar je ustrezno, 
pristojni organ kazenskega pregona države 
članice, ki zaprosi za informacije, o 
pričakovani zamudi, pri čemer navede 
trajanje pričakovane zamude in razloge 
zanjo;

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka zagotovi 
informacije, zahtevane v skladu s členom 
4, enotni kontaktni točki ali, kadar je 
ustrezno, organu kazenskega pregona 
države članice, ki zanje zaprosi, v jeziku, v 
katerem je bilo to zaprosilo za informacije 
predloženo v skladu s členom 4(5).

3. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka zagotovi 
informacije, zahtevane v skladu s členom 
4, enotni kontaktni točki ali, kadar je 
ustrezno, pristojni organu kazenskega 
pregona države članice, ki zanje zaprosi, v 
jeziku, v katerem je bilo to zaprosilo za 
informacije predloženo v skladu s členom 
4(5).

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka zagotovi 
zahtevane informacije organu kazenskega 
pregona države članice, ki zanje zaprosi, 

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka zagotovi 
zahtevane informacije pristojnemu organu 
kazenskega pregona države članice, ki 
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hkrati pošlje kopijo informacij enotni 
kontaktni točki te države članice.

zanje zaprosi, hkrati pošlje kopijo 
informacij enotni kontaktni točki te države 
članice.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahtevane informacije niso na voljo 
enotni kontaktni točki in organom 
kazenskega pregona zaprošene države 
članice;

(a) zahtevane informacije niso na voljo 
enotni kontaktni točki in pristojnim 
organom kazenskega pregona zaprošene 
države članice;

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) za zahtevane informacije je bilo 
ugotovljeno, da so zastarele ali netočne in 
še niso bile posodobljene ali popravljene;

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) zaprosilo za informacije ni dovolj 
natančno in bi morala zato enotna 
kontaktna točka zagotoviti veliko količino 



RR\1265031SL.docx 51/91 PE732.767v02-00

SL

nespecifičnih informacij;

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) bilo v nasprotju z bistvenimi 
interesi varnosti zaprošene države članice;

(i) bilo v nasprotju z bistvenimi 
interesi notranje varnosti zaprošene države 
članice;

Predlog spremembe 84
Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) neupravičeno škodovalo 
življenjskim interesom fizične ali pravne 
osebe.

(iii) neupravičeno škodovalo 
življenjskim interesom fizične ali pravne 
osebe ali neposredno ogrozilo življenje ali 
telesno integriteto fizične osebe;

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) imelo politično motivirane namene 
ali se uporabljalo za očitne kršitve 
temeljnih pravic;
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Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izvajajo skrbni pregled pri 
ocenjevanju zahtev, ki jih njihovim 
kontaktnim točkam predloži država 
članica, za katero velja postopek iz člena 
7(1) ali (2) Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka v rokih iz 
člena 5(1) obvesti enotno kontaktno točko 
ali, kadar je ustrezno, organ kazenskega 
pregona države članice, ki zaprosi za 
informacije, o zavrnitvi, pri čemer navede 
razloge za zavrnitev.

2. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka v rokih iz 
člena 5(1) obvesti enotno kontaktno točko 
ali, kadar je ustrezno, pristojni organ 
kazenskega pregona, ki je zaprosil za 
informacije, o zavrnitvi, pri čemer navede 
razloge za zavrnitev.

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enotna kontaktna točka ali, kadar je 
ustrezno, organ kazenskega pregona 
države članice, ki zaprosi za informacije 
in katere oziroma katerega zaprosilo za 



RR\1265031SL.docx 53/91 PE732.767v02-00

SL

informacije je bilo zavrnjeno, ima pravico, 
da predloži pojasnila ali zahteva ponovno 
oceno odločitve o zavrnitvi.

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka od enotne 
kontaktne točke ali, kadar je ustrezno, 
organa kazenskega pregona države članice, 
ki zaprosi za informacije, nemudoma 
zahteva dodatna pojasnila, potrebna za 
obdelavo zaprosila za informacije, ki bi ga 
bilo treba sicer zavrniti.

3. Države članice, kjer je to primerno, 
zagotovijo, da njihova enotna kontaktna 
točka od enotne kontaktne točke ali, kadar 
je ustrezno, pristojnega organa kazenskega 
pregona države članice, ki zaprosi za 
informacije, nemudoma zahteva dodatna 
pojasnila, potrebna za obdelavo zaprosila 
za informacije, ki bi ga bilo treba sicer 
zavrniti.

Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Roki iz člena 5(1) prenehajo teči od 
trenutka, ko enotna kontaktna točka ali, 
kadar je ustrezno, organ kazenskega 
pregona države članice, ki zaprosi za 
informacije, prejme zahtevo za pojasnila, 
do trenutka, ko enotna kontaktna točka 
zaprošene države članice prejme 
pojasnila.

Roki iz člena 5(1) prenehajo teči od 
trenutka, ko enotna kontaktna točka ali, 
kadar je ustrezno, pristojni organ 
kazenskega pregona države članice, ki 
zaprosi za informacije, prejme zahtevo za 
pojasnila, do trenutka, ko so zaprošena 
pojasnila na voljo.
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Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona na lastno 
pobudo zagotavljajo vse informacije, ki so 
jim na voljo, enotnim kontaktnim točkam 
ali organom kazenskega pregona drugih 
držav članic, če obstajajo objektivni razlogi 
za domnevo, da bi lahko bile take 
informacije pomembne za te države članice 
za namen iz člena 1(1). Vendar taka 
obveznost ne obstaja, če se v zvezi s takimi 
informacijami uporabljajo razlogi iz člena 
6(1), točka (c), (d) ali (e).

1. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
pristojni organi kazenskega pregona na 
lastno pobudo zagotavljajo vse informacije, 
ki so jim na voljo, enotnim kontaktnim 
točkam ali pristojnim organom kazenskega 
pregona drugih držav članic, če obstajajo 
objektivni razlogi za domnevo, da bi lahko 
bile take informacije pomembne za te 
države članice za namen iz člena 1(1). 
Vendar taka obveznost ne obstaja, če se v 
zvezi s takimi informacijami uporabljajo 
razlogi iz člena 6(1), točka (c), (d) ali (e).

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pravila iz tega člena se uporabljajo 
tudi, kadar enotna kontaktna točka, ki jo 
imenuje država članica tega pristojnega 
organa kazenskega pregona, na zahtevo 
pristojnega organa kazenskega pregona 
zagotovi informacije enotni kontaktni 
točki ali pristojnim organom kazenskega 
pregona druge države članice.

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona zagotavljajo 
informacije na lastno pobudo v skladu z 
odstavkom 1, te zagotavljajo v enem od 
jezikov, vključenih na seznam, ki ga 
pripravi zaprošena država članica in se 
objavi v skladu s členom 11.

2. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
pristojni organi kazenskega pregona 
zagotavljajo informacije na lastno pobudo 
v skladu z odstavkom 1 ali 1a, te 
zagotavljajo v enem od jezikov, vključenih 
na seznam, ki ga pripravi zaprošena država 
članica in se objavi v skladu s členom 11.

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona zagotavljajo 
take informacije organu kazenskega 
pregona druge države članice, hkrati 
pošljejo kopijo teh informacij enotni 
kontaktni točki te druge države članice.

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka zagotavlja 
take informacije neposredno pristojnemu 
organu kazenskega pregona druge države 
članice, hkrati pošlje kopijo teh informacij 
tudi enotni kontaktni točki te druge države 
članice.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihovi pristojni organi kazenskega 
pregona zagotavljajo tovrstne informacije 
pristojnemu organu kazenskega pregona 
druge države članice, hkrati pošljejo 
kopijo teh informacij tudi enotni 
kontaktni točki te druge države članice.
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Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kadar enotne 
kontaktne točke ali organi kazenskega 
pregona predložijo zaprosila za informacije 
neposredno organom kazenskega pregona 
druge države članice, njihove enotne 
kontaktne točke ali njihovi organi 
kazenskega pregona takrat, ko pošljejo taka 
zaprosila, zagotovijo informacije v skladu s 
takimi zaprosili ali pošljejo vsa druga 
sporočila v zvezi z njimi, hkrati pošljejo 
njihovo kopijo enotni kontaktni točki te 
druge države članice, kadar je pošiljatelj 
organ kazenskega pregona, pa tudi enotni 
kontaktni točki svoje države članice.

Države članice zagotovijo, da kadar enotne 
kontaktne točke ali pristojni organi 
kazenskega pregona predložijo zaprosila za 
informacije neposredno pristojnim 
organom kazenskega pregona druge države 
članice, njihove enotne kontaktne točke ali 
njihovi pristojni organi kazenskega 
pregona takrat, ko pošljejo taka zaprosila, 
zagotovijo informacije v skladu s takimi 
zaprosili ali pošljejo vsa druga sporočila v 
zvezi z njimi, hkrati pošljejo njihovo 
kopijo enotni kontaktni točki te druge 
države članice, kadar je pošiljatelj pristojni 
organ kazenskega pregona, pa tudi enotni 
kontaktni točki svoje države članice.

Predlog spremembe 97
Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi kazenskega pregona na 
zaprosila iz odstavka 1 odgovorijo v rokih 
iz člena 5(1), razen kadar je potrebna 
sodna odobritev ali kadar se uporablja 
člen 5(2). Kadar je potrebna sodna 
odobritev, se smiselno uporablja člen 5(2). 
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Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice ne zahtevajo nobene 
sodne odobritve za zagotavljanje 
informacij enotnim kontaktnim točkam ali 
organom kazenskega pregona druge države 
članice na podlagi poglavij II in III, če se 
taka zahteva ne uporablja v zvezi s 
podobnim zagotavljanjem informacij 
njihovi enotni kontaktni točki ali njihovim 
organom kazenskega pregona.

1. Države članice ne zahtevajo nobene 
sodne odobritve za zagotavljanje 
informacij enotnim kontaktnim točkam ali 
pristojnim organom kazenskega pregona 
druge države članice na podlagi poglavij II 
in III, če se taka zahteva ne uporablja v 
zvezi s zagotavljanjem enakih informacij 
njihovi enotni kontaktni točki ali njihovim 
pristojnim organom kazenskega pregona v 
podobnih razmerah.

Predlog spremembe 99
Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihovo nacionalno pravo zahteva sodno 
odobritev za zagotavljanje informacij 
enotnim kontaktnim točkam ali organom 
kazenskega pregona druge države članice v 
skladu z odstavkom 1, njihove enotne 
kontaktne točke ali njihovi organi 
kazenskega pregona nemudoma sprejmejo 
vse potrebne ukrepe v skladu z njihovim 
nacionalnim pravom za čim prejšnjo 
pridobitev take sodne odobritve.

2. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihovo nacionalno pravo zahteva sodno 
odobritev za zagotavljanje informacij 
enotnim kontaktnim točkam ali pristojnim 
organom kazenskega pregona druge države 
članice v skladu z odstavkom 1, njihove 
enotne kontaktne točke nemudoma 
sprejmejo vse potrebne ukrepe v skladu z 
njihovim nacionalnim pravom, da čim prej 
in v rokih, predvidenih v členu 5(1), 
pridobijo tako sodno odobritev.

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zahtevki za izdajo sodne odobritve 
iz odstavka 1 se ocenijo, o njih pa se odloči 
v skladu z nacionalnim pravom države 
članice pristojnega pravosodnega organa.

3. Zahtevki za izdajo sodne odobritve 
iz odstavka 2 se ocenijo, o njih pa se odloči 
v skladu z nacionalnim pravom države 
članice pristojnega pravosodnega organa.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona zagotavljajo 
informacije na podlagi poglavij II in III, ki 
pomenijo osebne podatke:

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
pristojni organi kazenskega pregona 
zagotavljajo informacije na podlagi 
poglavij II in III, ki pomenijo osebne 
podatke:

Predlog spremembe 102

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka -i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) so osebni podatki točni, popolni in 
posodobljeni;

Predlog spremembe 103

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) so kategorije zagotovljenih osebnih 
podatkov še naprej omejene na tiste, ki so 
navedene v Prilogi II, oddelek B, točka 2, k 
Uredbi (EU) 2016/794;

(i) so kategorije zagotovljenih osebnih 
podatkov glede na kategorijo 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, še naprej omejene na tiste, 
ki so navedene v Prilogi II k Uredbi (EU) 
2016/794, ter potrebne in sorazmerne za 
doseganje namena zaprosila;

Predlog spremembe 104
Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) njihova enotna kontaktna točka ali 
njihovi organi kazenskega pregona hkrati, 
in če je mogoče, zagotovijo vse potrebne 
elemente, ki enotni kontaktni točki ali 
organu kazenskega pregona druge države 
članice omogočajo oceno stopnje točnosti, 
popolnosti in zanesljivosti osebnih 
podatkov ter obsega, v katerem so osebni 
podatki posodobljeni.

(ii) njihova enotna kontaktna točka ali 
njihovi pristojni organi kazenskega 
pregona hkrati, in če je mogoče, zagotovijo 
vse potrebne elemente, ki enotni kontaktni 
točki ali pristojnemu organu kazenskega 
pregona druge države članice omogočajo 
oceno stopnje točnosti, popolnosti in 
zanesljivosti osebnih podatkov ter obsega, 
v katerem so osebni podatki posodobljeni.

Predlog spremembe 105

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo in 
posodabljajo seznam z enim ali več 
uradnih jezikov Unije, v katerih lahko 
njihova enotna kontaktna točka zagotavlja 
informacije na podlagi zaprosila za 
informacije ali na lastno pobudo. Ta 

1. Države članice določijo in 
posodabljajo seznam z enim ali več 
uradnimi jeziki Unije, v katerih lahko 
njihova enotna kontaktna točka prejema in 
zagotavlja informacije na podlagi zaprosila 
za informacije ali na lastno pobudo. Ta 
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seznam vključuje angleščino. seznam vključuje angleščino.

Predlog spremembe 106

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona pošljejo 
zaprosila za informacije, zagotavljajo 
informacije v skladu s takimi zaprosili, 
zagotavljajo informacije na lastno pobudo 
ali pošljejo druga sporočila v zvezi z njimi 
na podlagi poglavij II in III, hkrati 
pošljejo njihovo kopijo Europolu, če 
informacije, na katere se sporočilo nanaša, 
zadevajo kazniva dejanja, ki v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/794 spadajo med cilje 
Europola.

Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
pristojni organi kazenskega pregona 
pošljejo zaprosila za informacije, 
zagotavljajo informacije na podlagi takih 
zaprosil, zagotavljajo informacije na lastno 
pobudo ali pošljejo druga s tem povezana 
sporočila in relevantne informacije v 
skladu s poglavjema II in III, usposobljeno 
osebje njihove enotne kontaktne točke ali 
njihovih pristojnih organov kazenskega 
pregona za vsak primer posebej tudi 
oceni, ali je treba kopijo teh informacij 
poslati Europolu, če informacije, na katere 
se sporočilo nanaša, zadevajo kazniva 
dejanja, ki v skladu z Uredbo 
(EU)2016/794 spadajo med cilje Europola.
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Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se nameni 
obdelave in morebitne omejitve v skladu s 
členom 19 Uredbe (EU) 2016/794 
ustrezno sporočijo Europolu, ko se 
informacije posredujejo v skladu z 
odstavkom 1.
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Predlog spremembe 108

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba aplikacije SIENA Varen komunikacijski kanal
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona pošljejo 
zaprosila za informacije, zagotavljajo 
informacije v skladu s takimi zaprosili, 
zagotavljajo informacije na lastno pobudo 
ali pošljejo druga sporočila v zvezi z njimi 
na podlagi poglavij II in III ali člena 12, to 
izvajajo prek aplikacije SIENA.

1. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
pristojni organi kazenskega pregona 
pošljejo zaprosila za informacije, 
zagotavljajo informacije v skladu s takimi 
zaprosili, zagotavljajo informacije na 
lastno pobudo ali pošljejo druga sporočila 
v zvezi z njimi na podlagi poglavij II in III 
ali člena 12, to izvajajo samo prek 
Europolove mrežne aplikacije za varno 
izmenjavo informacij (SIENA).
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
njihova enotna kontaktna točka in njihovi 

2. Države članice zagotovijo, da so 
njihova enotna kontaktna točka in njihovi 
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organi kazenskega pregona, ki so lahko 
vključeni v izmenjavo informacij na 
podlagi te direktive, neposredno povezani z 
aplikacijo SIENA.

pristojni organi kazenskega pregona, ki so 
lahko vključeni v izmenjavo informacij na 
podlagi te direktive, neposredno povezani z 
aplikacijo SIENA in tudi na mobilnih 
napravah, kjer je primerno.
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Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev, naloge in zmogljivosti Imenovanje, naloge in zmogljivosti
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi ali 
imenuje eno nacionalno enotno kontaktno 
točko, ki je osrednji subjekt, odgovoren za 
usklajevanje izmenjav informacij na 
podlagi te direktive.

1. Vsaka država članica imenuje eno 
samo nacionalno enotno kontaktno točko, 
ki je osrednji subjekt, odgovoren za 
usklajevanje in olajšanje izmenjav 
informacij na podlagi te direktive.
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je 
njihova enotna kontaktna točka 

2. Države članice zagotovijo, da je 
njihova enotna kontaktna točka opremljena 
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opolnomočena za opravljanje najmanj 
vseh naslednjih nalog:

in pooblaščena za opravljanje vsaj vseh 
naslednjih nalog:
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prejemanje in ocenjevanje zaprosil 
za informacije;

(a) prejemanje in ocenjevanje zaprosil 
za informacije v jezikih, priglašenih v 
skladu s členom 11(2);
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posredovanje zaprosil za 
informacije ustreznemu nacionalnemu 
organu oziroma ustreznim nacionalnim 
organom kazenskega pregona in po potrebi 
usklajevanje obdelave takih zaprosil med 
njimi in zagotavljanje informacij na 
podlagi takih zaprosil;

(b) posredovanje zaprosil za 
informacije ustreznim pristojnim organom 
kazenskega pregona in po potrebi 
usklajevanje obdelave takih zaprosil med 
njimi in zagotavljanje informacij na 
podlagi takih zaprosil;
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Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) analiziranje in strukturiranje (c) analiziranje in strukturiranje 
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informacij zaradi njihovega zagotavljanja 
enotnim kontaktnim točkam in, kadar je 
ustrezno, organom kazenskega pregona 
drugih držav članic;

informacij zaradi njihovega zagotavljanja 
enotnim kontaktnim točkam in, kadar je 
ustrezno, pristojnim organom kazenskega 
pregona drugih držav članic;
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje informacij enotnim 
kontaktnim točkam in, kadar je ustrezno, 
organom kazenskega pregona drugih držav 
članic na podlagi zaprosil ali na lastno 
pobudo v skladu s členoma 5 in 7;

(d) zagotavljanje informacij enotnim 
kontaktnim točkam ali pristojnim organom 
kazenskega pregona drugih držav članic na 
podlagi zaprosil ali na lastno pobudo v 
skladu s členoma 5 in 7;
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ima njihova enotna kontaktna točka 
dostop do vseh informacij, ki so na voljo 
njihovim organom kazenskega pregona, če 
je to potrebno za opravljanje njenih nalog 
na podlagi te direktive;

(a) ima njihova enotna kontaktna točka 
dostop do vseh informacij, ki so na voljo 
njihovim pristojnim organom kazenskega 
pregona, če je to potrebno za opravljanje 
njenih nalog na podlagi te direktive in v 
skladu s pravili o varstvu osebnih 
podatkov iz Direktive (EU) 2016/680;
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se njihovi enotni kontaktni točki 
zagotovijo osebje, viri in zmogljivosti, tudi 
za prevajanje, ki so potrebni za ustrezno in 
hitro opravljanje njenih nalog v skladu s to 
direktivo in zlasti z roki iz člena 5(1);

(c) se njihovi enotni kontaktni točki 
zagotovijo usposobljeno osebje, 
najsodobnejša operativna orodja in 
tehnični viri, prostori, infrastruktura, 
finančni viri in zmogljivosti, tudi za 
prevajanje, ki so potrebni za ustrezno, 
učinkovito in hitro opravljanje njenih nalog 
v skladu s to direktivo in zlasti z roki iz 
člena 5(1);
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Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sestava Organizacija, sestava in usposabljanje
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo 
organizacijo in sestavo svoje enotne 
kontaktne točke tako, da lahko učinkovito 
in uspešno opravlja svoje naloge na 
podlagi te direktive.

1. Ne zadeva slovenske različice.
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da 
njihovo enotno kontaktno točko sestavljajo 
predstavniki nacionalnih organov 
kazenskega pregona, katerih sodelovanje je 
potrebno za ustrezno in hitro izmenjavo 
informacij na podlagi te direktive, vključno 
vsaj z naslednjim, če ustrezna zakonodaja 
zadevno državo članico zavezuje k 
vzpostavitvi ali imenovanju takih enot ali 
uradov:

2. Države članice zagotovijo, da 
njihovo enotno kontaktno točko sestavlja 
osebje njihovih pristojnih organov 
kazenskega pregona, katerih sodelovanje je 
potrebno za ustrezno in hitro izmenjavo 
informacij na podlagi te direktive, vključno 
vsaj z naslednjim, če ustrezna zakonodaja 
ali mednarodni sporazum zadevno državo 
članico zavezuje k vzpostavitvi takih enot 
ali uradov:
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da je 
osebje na enotni kontaktni točki in pri 
pristojnih organih kazenskega pregona 
ustrezno usposobljeno za svoje naloge, da 
jih lahko opravljajo v skladu s to 
direktivo. V ta namen države članice 
osebju svojih pristojnih organov 
kazenskega pregona v svoji enotni 
kontaktni točki zagotovijo dostop do 
ustreznega in rednega usposabljanja, 
zlasti na področju:
(a) obdelave podatkov;
(b) nacionalnega prava in prava Unije 
na področju varstva podatkov in zaupnosti 
ter pravosodja in notranjih zadev, zlasti v 
zvezi s sodelovanjem na področju 
kazenskega pregona ter pooblastili in cilji 
Europola za namene uporabe člena 12;
(c) tujih jezikov.
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Predlog spremembe 124
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Usposabljanje iz odstavka 2a lahko 
vključuje:
(a) jezikovne tečaje, zlasti angleščine 
in uradnih jezikov držav članic, s katerimi 
ima enotna kontaktna točka največ 
izmenjav;
(b) usposabljanje na področju 
informacijskih tehnologij, vključno s 
pravilno uporabo ustrezne programske 
opreme in podatkovnih zbirk;
(c) teden prakse pri Europolu ali 
predstavitve uradnikov za zvezo pri 
Europolu;
(d) ustrezna orodja in usposabljanje, 
ki jih nudi Agencija Evropske unije za 
usposabljanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj (CEPOL).
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) beleženje prejetih in poslanih 
zaprosil za informacije iz členov 5 in 8 ter 
vseh drugih sporočil z enotnimi 
kontaktnimi točkami in, kadar je ustrezno, 
organi kazenskega pregona drugih držav 
članic v zvezi s takimi zaprosili, vključno z 
informacijami o zavrnitvah ter zahtevami 

(a) beleženje prejetih in poslanih 
zaprosil za informacije iz členov 5 in 8 ter 
vseh drugih sporočil z enotnimi 
kontaktnimi točkami in, kadar je ustrezno, 
pristojnimi organi kazenskega pregona 
drugih držav članic v zvezi s takimi 
zaprosili, vključno z informacijami o 
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za pojasnila in zagotavljanjem pojasnil iz 
člena 6(2) oziroma (3);

zavrnitvah, zahtevami za ponovno oceno 
zavrnitev ter zahtevami za pojasnila in 
zagotavljanjem pojasnil iz člena 6(2) 
oziroma (3);
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) beleženje sporočil med enotno 
kontaktno točko in nacionalnimi organi 
kazenskega pregona v skladu s členom 
15(2), točka (b);

(b) beleženje sporočil med enotno 
kontaktno točko in pristojnimi organi 
kazenskega pregona v isti državi članici v 
skladu s členom 15(2), točka (b);
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) beleženje zagotavljanja informacij 
enotni kontaktni točki in, kadar je ustrezno, 
organom kazenskega pregona drugih držav 
članic v skladu s členi 5, 7 in 8;

(c) beleženje zagotavljanja informacij 
enotni kontaktni točki in, kadar je ustrezno, 
pristojnim organom kazenskega pregona 
drugih držav članic v skladu s členi 5, 7 in 
8;
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so vsi 
osebni podatki, ki jih obdeluje njihova 
enotna kontaktna točka, v sistem vodenja 
zadev vključeni le tako dolgo, kot je to 
potrebno in sorazmerno za namene, za 
katere se osebni podatki obdelujejo, in da 
se naknadno nepreklicno izbrišejo.

3. Države članice v skladu s členom 
4(1)(e) in členom 5 Direktive (EU) 
2016/680 zagotovijo, da so vsi osebni 
podatki, ki jih obdeluje njihova enotna 
kontaktna točka, v sistem vodenja zadev 
vključeni le tako dolgo, kot je to potrebno, 
da jih lahko vsi zadevni organi prenesejo. 
Ko so podatki preneseni, se nepreklicno 
izbrišejo, da se njihova dvojna hramba 
omeji na najmanjšo možno mero. Obdobje 
hrambe ne sme biti daljše od štirih tednov.
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Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Sodelovanje med enotnimi kontaktnimi 

točkami
1. Države članice spodbujajo 
praktično sodelovanje med svojimi 
enotnimi kontaktnimi točkami in 
pristojnimi organi kazenskega pregona za 
namene te direktive.
2. Komisija organizira redna 
srečanja med enotnimi kontaktnimi 
točkami vsaj enkrat letno, da bi podprla 
izmenjavanje primerov dobre prakse v 
zvezi z izmenjavo informacij med organi 
kazenskega pregona.
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. marca vsako 
leto Komisiji zagotovijo statistične podatke 
o izmenjavah informacij z drugimi 
državami članicami na podlagi te direktive.

1. Države članice do 1. marca vsako 
leto Komisiji zagotovijo statistične podatke 
o izmenjavah informacij z drugimi 
državami članicami v predhodnem 
koledarskem letu na podlagi te direktive.
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) število zaprosil za informacije, ki 
so jih predložili njihova enotna kontaktna 
točka in njihovi organi kazenskega 
pregona;

(a) število zaprosil za informacije, ki 
so jih predložili njihova enotna kontaktna 
točka in, kjer je ustrezno, njihovi pristojni 
organi kazenskega pregona;
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) število zaprosil za informacije, ki 
so jih prejeli in nanje odgovorili njihova 
enotna kontaktna točka in njihovi organi 
kazenskega pregona, razčlenjeno po nujnih 
in nenujnih zaprosilih ter po drugih 
državah članicah, ki prejemajo informacije;

(b) število zaprosil za informacije, ki 
so jih prejeli in nanje odgovorili njihova 
enotna kontaktna točka in njihovi pristojni 
organi kazenskega pregona, razčlenjeno po 
nujnih in nenujnih zaprosilih ter po drugih 
državah članicah, ki prejemajo informacije;
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Predlog spremembe 133

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija zbere statistične podatke, 
ki jih predložijo države članice v skladu z 
odstavkom 1, ter jih da na voljo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + 
tri leta] predloži poročilo o oceni izvajanja 
te direktive.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + 
dve leti] predloži poročilo, v katerem oceni 
izvajanje te direktive in ki vsebuje 
podrobne informacije o tem, kako jo 
izvajajo posamezne države članice. Pri 
pripravi tega poročila Komisija posebno 
pozornost nameni učinkovitosti izmenjave 
informacij med pristojnimi organi, 
razlogom za zavrnitev zaprosil za 
informacije, zlasti kadar zaprosilo ne 
spada na področje uporabe ciljev te 
direktive, ter skladnosti z določbami o 
varstvu podatkov in posredovanju 
informacij Europolu.
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + 
pet let] predloži poročilo o oceni 
učinkovitosti in uspešnosti te direktive. 
Komisija upošteva informacije, ki jih 
zagotovijo države članice, in druge 
ustrezne informacije v zvezi s prenosom in 
izvajanjem te direktive. Komisija na 
podlagi tega ocenjevanja določi ustrezne 
nadaljnje ukrepe, po potrebi vključno z 
zakonodajnim predlogom.

2. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + 
štiri leta] in nato vsaka tri leta predloži 
poročilo o oceni uspešnosti te direktive, 
zlasti o njenem učinku na sodelovanje na 
področju kazenskega pregona, obveznosti 
iz člena 14(3),(c), in varstvo osebnih 
podatkov. Komisija upošteva informacije, 
ki jih zagotovijo države članice, in druge 
ustrezne informacije v zvezi s prenosom in 
izvajanjem te direktive, in kjer je ustrezno, 
tudi s praktičnimi ovirami za učinkovito 
izvajanje. Komisija na podlagi tega 
ocenjevanja določi ustrezne nadaljnje 
ukrepe, če je ustrezno vključno z 
zakonodajnim predlogom.
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Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, do [datum začetka veljavnosti + 
dve leti]. Komisiji takoj sporočijo besedilo 
teh predpisov.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, do [datum začetka veljavnosti + 
dvanajst mesecev]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo teh predpisov.

Predlog spremembe 137

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice te predpise uporabljajo od Države članice te predpise uporabljajo od 
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navedenega datuma. Vendar člen 13 
uporabljajo od [datum začetka veljavnosti 
+ štiri leta].

navedenega datuma. Vendar člen 13 
uporabljajo od [datum začetka veljavnosti 
+ dve leti].
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 8. decembra 2022 predstavila predlog direktive o izmenjavi informacij med 
organi kazenskega pregona držav članic ter razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2006/960/PNZ. Predlagana zakonodaja je skupaj s predlogoma uredbe o avtomatizirani 
izmenjavi podatkov za policijsko sodelovanje („Prüm II“) in priporočila Sveta o operativnem 
policijskem sodelovanju del „Kodeksa EU o policijskem sodelovanju“. 

Cilj predlagane direktive je povečati notranjo varnost v Uniji in določiti jasna pravila in 
postopke ter časovne okvire za čezmejno izmenjavo informacij med policijo in drugimi organi 
kazenskega pregona držav članic. Predlog poleg tega povečuje vlogo Europola v tem procesu, 
saj od organov zahteva, da uporabljajo aplikacijo agencije za varno izmenjavo informacij 
(SIENA) in da Europolu pošljejo kopije vseh informacij o kaznivih dejanjih, ki spadajo v 
pristojnost Europola.

Predlagana direktiva temelji na obstoječem pravnem okviru, in sicer na Konvenciji o 
izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 19851, zlasti v členih 39 in 46, in 
Okvirnem sklepu Sveta 2006/960/PNZ2 (švedski okvirni sklep), ki sta delno nadomestila 
navedene določbe in uvedla nova pravila za izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov 
med pristojnimi organi kazenskega pregona držav članic. Oba akta veljata že več kot petnajst 
let, vendar se njunega potenciala ne izkorišča v celoti zaradi razlik, ki v praksi 
povzročajo pravno negotovost.

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za posodobitev pravnega okvira za izmenjavo 
informacij na področju kazenskega pregona in uskladitev pravil za tako izmenjavo, s čimer bi 
olajšali in poskrbeli za ustrezno in hitro izmenjavo informacij. Strinja se z različnimi 
elementi predloga, vendar predlaga številne spremembe in dopolnitve, da bi izboljšali 
besedilo in zastavili višje cilje.

Prvič, poročevalka predlaga razširitev področja uporabe s hudih kaznivih dejanj na vsa 
kazniva dejanja. Zaradi omejitve na huda kazniva dejanja, kot jo predlaga Komisija, bi se 
zmanjšale izmenjave glede na švedsko okvirno direktivo, ki zajema vsa kazniva dejanja. To bi 
vplivalo tudi na medsebojno učinkovanje uredbe Prüm II in direktive, saj se prva uporablja za 
vsa kazniva dejanja, zato se organi pri zaprosilu za dejanske podatke ne bi mogli sklicevati na 
direktivo, če se je zaprosilo, za katero so pri poizvedbi v zbirki podatkov druge države članice 
prejeli „zadetek“, nanašalo na kaznivo dejanje, ki na podlagi uredbe Prüm ni bilo označeno 
kot hudo.

Drugič, upravičeno je določiti usklajene roke, da bo izmenjava informacij potekala hitro. 
Hkrati morajo biti ti roki sorazmerni, da lahko enotna kontaktna točka ali pristojni organ 
kazenskega pregona posreduje zahtevane informacije. Poročevalka meni, da je postopen 

1 Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske 
unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih 
mejah (UL L 239, 22.9.2000, str. 19).

2 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 
29.12.2006, str. 89).
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pristop, ki ga predlaga Komisija, upravičen, vendar meni, da bi bilo treba roke določiti 
natančneje in jih razdeliti v pet kategorij, pri tem pa upoštevati nujnost zaprosila, vrsto 
kaznivega dejanja, stopnjo razpoložljivosti (neposreden ali posreden dostop) in potrebo po 
zaprosilu za sodno odobritev. Prednost bi bilo treba dati nujnim zaprosilom za informacije o 
hudem kaznivem dejanju, do katerih lahko neposredno dostopa zaprošena enotna kontaktna 
točka/organ (osem ur), za vse nenujne prošnje, za katere je potrebna sodna odobritev, pa bi 
veljal rok desetih dni. Da bi se zaprosila, ki se neposredno posredujejo pristojnemu organu 
kazenskega pregona v drugi državi članici, obravnavala enako odločno, poročevalka predlaga 
enake roke za neposredno izmenjavo med organi kazenskega pregona.

Tretjič, glede na občutljivost osebnih podatkov, ki se bodo izmenjevali v skladu s to direktivo, 
je pomembno določiti trden okvir za varstvo podatkov. Vse izmenjave na podlagi te 
direktive morajo biti skladne z Direktivo (EU) 2016/680 (direktiva o preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj), razen obdelave podatkov s strani Europola, za 
katero se uporabljajo posebna pravila Europola o varstvu podatkov iz Uredbe (EU) 2016/794. 
Zlasti je pomembno, da države članice izpolnjujejo svoje obveznosti iz člena 5 in člena 
4(1)(e) direktive o kazenskem pregonu, v skladu s katerima morajo določiti ustrezne roke za 
shranjevanje podatkov in poskrbeti, da se podatki v obliki, ki omogoča identifikacijo 
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ne hranijo dlje, kot je to potrebno za 
namene obdelave. V odgovor na pomisleke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v 
mnenju o osnutku tega akta, je v osnutku poročila tudi pojasnjeno, da morajo biti kategorije 
podatkov, izmenjane po kategorijah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v 
skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) 2016/794. Zato so kategorije podatkov o žrtvah in pričah, ki 
se lahko izmenjujejo, bolj omejene kot kategorije podatkov o osumljencih. 

Četrtič, poročevalka želi poudariti, da je zaupanje med sodelujočimi organi enako pomembno 
za ustrezno in hitro izmenjavo informacij kot delujoče strukture, varni komunikacijski kanali 
in usklajeni roki. Zaupanje se gradi prek osebnih stikov, poznavanja notranjih organizacijskih 
struktur, načina dela in preiskovalnih pristopov. V ta namen se poročevalka zavzema, da 
direktiva tudi države članice spodbuja k izmenjavi najboljših praks o obstoječem sodelovanju 
(kot so ustrezni čezmejni projekti in dvo-/večstranski sporazumi) ter k ponudbi ustreznih 
programov usposabljanja in izmenjav za organe kazenskega pregona. Države članice bi morale 
biti dolžne, da predstavnikom v enotnih kontaktnih točkah ponudijo ustrezno usposabljanje. 
Za to je potrebno v direktivi dodati pravno podlago – točko (b) člena 87(2). Države članice naj 
odpravijo tudi druge praktične ovire, s katerimi se pri vsakodnevnem delu srečujejo 
uradniki na terenu, vključeni v čezmejne operacije. To so lahko jezikovne ovire ali pa 
pomanjkanje mobilnega dostopa do varnih komunikacijskih kanalov ali slaba pokritost z 
omrežjem v obmejnih regijah. 

Nazadnje poročevalka predlaga naslednje spremembe:
 države članice uradno obveščajo Komisijo in objavijo sezname imenovanih 

pristojnih organov kazenskega pregona, ki lahko neposredno pošiljajo in prejemajo 
zaprosila za informacije;

 razpoložljivost aplikacije SIENA na mobilnih napravah, kar olajšuje izmenjavo 
informacij med uradniki na terenu, zlasti v obmejnih regijah;

 skrajšanje prenosa (12 mesecev) in obdobij poročanja (dve leti in štiri leta).
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14.7.2022

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona držav članic ter razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ
(COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD))

Pripravljavka mnenja: Caterina Chinnici

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Nadnacionalne grožnje, ki 
vključujejo kriminalne dejavnosti, 
zahtevajo usklajen, ciljno usmerjen in 
prilagojen odziv. Nacionalni organi, ki 
delujejo na terenu, imajo sicer osrednjo 
vlogo v boju proti organiziranemu 
kriminalu in terorizmu, vendar so ukrepi na 
ravni Unije bistveni za zagotovitev 
učinkovitega in uspešnega sodelovanja, 
tudi v zvezi z izmenjavo informacij. 
Organizirani kriminal in terorizem sta 
poleg tega značilna zlasti za povezavo med 
notranjo in zunanjo varnostjo. Navedene 
grožnje se širijo prek meja ter se 
manifestirajo v organiziranih kriminalnih 
združbah in terorističnih skupinah, ki se 
ukvarjajo z najrazličnejšimi kriminalnimi 
dejavnostmi.

(1) Nadnacionalne grožnje, ki 
vključujejo kriminalne dejavnosti, 
zahtevajo usklajen, ciljno usmerjen in 
prilagojen odziv. Nacionalni organi, ki 
delujejo na terenu, imajo sicer osrednjo 
vlogo v boju proti organiziranemu 
kriminalu in terorizmu, vendar so ukrepi na 
ravni Unije bistveni za zagotovitev 
učinkovitega in uspešnega sodelovanja, 
tudi v zvezi z izmenjavo informacij. 
Poudariti je treba, da morajo nacionalni 
organi vzdrževati medsebojno 
sodelovanje, pa tudi nadaljevati in krepiti 
sodelovanje z organi, uradi in agencijami 
Unije, zlasti z Evropskim uradom za boj 
proti goljufijam (OLAF), Agencijo 
Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), 
Agencijo Evropske unije za pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah 
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(Eurojust) in Evropskim javnim 
tožilstvom (EJT), v skladu z veljavnimi 
pravili iz zakonodaje Unije, med drugim iz 
uredb (EU, Euratom) št. 883/2013, (EU) 
2016/794, (EU) 2017/1939 in (EU) 
2019/1896. Pri tem je pomembno, da se 
državam članicam naroči, naj 
učinkoviteje in bolj redno uporabljajo črni 
seznam Unije ter pregledno izmenjujejo 
informacije, da bi bolje zaščitili finančne 
interese in proračunska sredstva Unije 
pred goljufijami. Organizirani kriminal in 
terorizem sta poleg tega značilna zlasti za 
povezavo med notranjo in zunanjo 
varnostjo. Navedene grožnje se širijo prek 
meja ter se manifestirajo v organiziranih 
kriminalnih združbah in terorističnih 
skupinah, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi 
kriminalnimi dejavnostmi.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na območju brez nadzora na 
notranjih mejah bi morali imeti policisti v 
eni državi članici v okviru veljavnega 
prava Unije in nacionalnega prava 
možnost, da pridobijo enakovreden dostop 
do informacij, ki so na voljo njihovim 
kolegom v drugi državi članici. V zvezi s 
tem bi morali organi kazenskega pregona 
delovati učinkovito in privzeto po vsej 
Uniji. Zato je bistveni sestavni del 
ukrepov, ki podpirajo javno varnost na 
soodvisnem območju brez nadzora na 
notranjih mejah, policijsko sodelovanje na 
področju izmenjave ustreznih informacij za 
namene kazenskega pregona. Izmenjava 
informacij o kriminalu in kriminalnih 
dejavnostih, vključno s terorizmom, 
prispeva k splošnemu cilju zaščite varnosti 
fizičnih oseb.

(2) Na območju brez nadzora na 
notranjih mejah bi morali imeti policisti v 
eni državi članici v okviru veljavnega 
prava Unije in nacionalnega prava 
možnost, da pridobijo enakovreden dostop 
do informacij, ki so na voljo njihovim 
kolegom v drugi državi članici. V zvezi s 
tem bi morali organi kazenskega pregona 
delovati učinkovito in privzeto po vsej 
Uniji. Zato je bistveni sestavni del 
ukrepov, ki podpirajo javno varnost na 
soodvisnem območju brez nadzora na 
notranjih mejah, policijsko sodelovanje na 
področju izmenjave ustreznih informacij za 
namene kazenskega pregona. Izmenjava 
informacij o kriminalu in kriminalnih 
dejavnostih, vključno s terorizmom, 
prispeva k splošnemu cilju zaščite varnosti 
fizičnih oseb. Učinkovita izmenjava 
informacij prispeva tudi k boju proti sivi 
ekonomiji, finančnemu kriminalu, 
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goljufijam in pranju denarja.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Čeprav bi bilo treba enotnim 
kontaktnim točkam vsake države članice 
vsekakor omogočiti, da predložijo 
zaprosila za informacije enotni kontaktni 
točki druge države članice, bi bilo treba 
zaradi prožnosti državam članicam 
omogočiti, da se odločijo, da lahko poleg 
tega taka zaprosila predložijo tudi njihovi 
organi kazenskega pregona. Da bi lahko 
enotne kontaktne točke opravljale svoje 
funkcije usklajevanja na podlagi te 
direktive, pa mora biti v primeru, kadar 
država članica sprejme tako odločitev, 
njena enotna kontaktna točka seznanjena z 
vsemi takimi poslanimi zaprosili in vsemi 
morebitnimi sporočili v zvezi z njimi, tako 
da je vedno vključena kot prejemnica v 
kopiji.

(11) Čeprav bi bilo treba enotnim 
kontaktnim točkam vsake države članice 
vsekakor omogočiti, da predložijo 
zaprosila za informacije enotni kontaktni 
točki druge države članice, bi bilo treba 
zaradi prožnosti državam članicam 
omogočiti, da se odločijo, da lahko poleg 
tega taka zaprosila predložijo tudi njihovi 
organi kazenskega pregona v skladu s 
postopkom, določenim v njihovem 
nacionalnem pravnem okviru. Da bi lahko 
enotne kontaktne točke opravljale svoje 
funkcije usklajevanja na podlagi te 
direktive, pa mora biti v primeru, kadar 
država članica sprejme tako odločitev, 
njena enotna kontaktna točka seznanjena z 
vsemi takimi poslanimi zaprosili in vsemi 
morebitnimi sporočili v zvezi z njimi, tako 
da je vedno vključena kot prejemnica v 
kopiji.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zlasti je pomembno, da je v zvezi z 
vsemi izmenjavami informacij na podlagi 
te direktive zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov v skladu s pravom Unije. V ta 
namen bi bilo treba pravila te direktive 
uskladiti z Direktivo (EU) 2016/680 
Evropskega parlamenta in Sveta60. Zlasti bi 
bilo treba navesti, da morajo biti vsi osebni 
podatki, ki si jih izmenjajo enotne 
kontaktne točke in organi kazenskega 

(16) Zlasti je pomembno, da je v zvezi z 
vsemi izmenjavami informacij na podlagi 
te direktive zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov v skladu s pravom Unije. V ta 
namen bi bilo treba pravila te direktive 
uskladiti z Direktivo (EU) 2016/680 
Evropskega parlamenta in Sveta60. Zlasti bi 
bilo treba navesti, da morajo biti vsi osebni 
podatki, ki si jih izmenjajo enotne 
kontaktne točke in organi kazenskega 
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pregona, še naprej omejeni na kategorije 
podatkov, navedene v Prilogi II, oddelek B, 
točka 2, k Uredbi (EU) 2016/794 
Evropskega parlamenta in Sveta61. Poleg 
tega bi bilo treba vse take osebne podatke 
čim bolj razlikovati glede na stopnjo 
njihove točnosti in zanesljivosti, pri čemer 
bi bilo treba dejstva razlikovati od osebnih 
ocen, da bi se zagotovili varstvo 
posameznikov ter kakovost in zanesljivost 
izmenjanih informacij. Če se zdi, da so 
osebni podatki nepravilni, bi jih bilo treba 
nemudoma popraviti ali izbrisati. Tak 
popravek ali izbris in vso drugo obdelavo 
osebnih podatkov v zvezi z dejavnostmi na 
podlagi te direktive bi bilo treba izvajati v 
skladu z veljavnimi pravili prava Unije, 
zlasti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 
in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta62, katerih pravil ta 
direktiva ne spreminja.

pregona, še naprej omejeni na kategorije 
podatkov, navedene v Prilogi II, oddelek B, 
točka 2, k Uredbi (EU) 2016/794 
Evropskega parlamenta in Sveta61. Poleg 
tega bi bilo treba vse take osebne podatke 
čim bolj razlikovati glede na stopnjo 
njihove točnosti in zanesljivosti, pri čemer 
bi bilo treba dejstva razlikovati od osebnih 
ocen, da bi se zagotovili varstvo 
posameznikov ter kakovost in zanesljivost 
izmenjanih informacij. Če se zdi, da so 
osebni podatki nepravilni, bi jih bilo treba 
nemudoma popraviti ali izbrisati. Tak 
popravek ali izbris in vso drugo obdelavo 
osebnih podatkov v zvezi z dejavnostmi na 
podlagi te direktive bi bilo treba izvajati v 
skladu z veljavnimi pravili prava Unije, 
zlasti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680, 
katere pravil ta direktiva ne spreminja.

_________________ _________________
60 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

60 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

61Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

61 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

62 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
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95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Obrazložitev

Sklic na splošno uredbo o varstvu podatkov ni relevanten za obdelavo osebnih podatkov, 
predviden v tem predlogu; glej tudi mnenje ENVP.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prednostna naloga je nadaljnji 
razvoj Agencije Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
(Europol) kot kriminalističnega 
informacijskega vozlišča Unije. Zato bi 
bilo treba pri izmenjavi informacij ali vseh 
povezanih sporočil ne glede na to, ali ta 
poteka na podlagi zaprosila za informacije, 
predloženega enotni kontaktni točki ali 
organu kazenskega pregona, ali na njihovo 
lastno pobudo, kopijo poslati Europolu, 
vendar le v obsegu, v katerem izmenjava 
zadeva kazniva dejanja, ki spadajo med 
cilje Europola. V praksi lahko to poteka s 
privzetim označevanjem ustreznega okenca 
SIENA.

(18) Prednostna naloga je nadaljnji 
razvoj Agencije Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
(Europol) kot kriminalističnega 
informacijskega vozlišča Unije. Zato bi 
bilo treba pri izmenjavi informacij ali vseh 
povezanih sporočil ne glede na to, ali ta 
poteka na podlagi zaprosila za informacije, 
predloženega enotni kontaktni točki ali 
organu kazenskega pregona, ali na njihovo 
lastno pobudo, kopijo poslati Europolu, 
vendar le v obsegu, v katerem izmenjava 
zadeva kazniva dejanja, ki spadajo med 
cilje Europola. V praksi bi lahko to 
potekalo s privzetim označevanjem 
ustreznega okenca SIENA. Podobno 
ureditev bi bilo treba vzpostaviti za 
Evropsko javno tožilstvo (EJT), Evropski 
urad za boj proti goljufijam (OLAF) in 
Agencijo Evropske unije za pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah 
(Eurojust) v okviru njihovih pristojnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(19) Odpraviti bi bilo treba širjenje 
komunikacijskih kanalov, ki se uporabljajo 
za prenos informacij s področja kazenskega 
pregona med državami članicami, in 
sporočil v zvezi z njimi, saj ovirajo 
ustrezno in hitro izmenjavo takih 
informacij. Zato bi morala biti uporaba 
mrežne aplikacije za varno izmenjavo 
informacij, imenovane SIENA, ki jo 
upravlja Europol v skladu z Uredbo (EU) 
2016/794, obvezna za vse take prenose in 
sporočila na podlagi te direktive, vključno 
s pošiljanjem zaprosil za informacije, 
predloženih enotnim kontaktnim točkam in 
neposredno organom kazenskega pregona, 
zagotavljanjem informacij na podlagi takih 
zaprosil in na njihovo lastno pobudo, 
sporočili o zavrnitvah in pojasnilih ter 
kopijami, poslanimi enotnim kontaktnim 
točkam in Europolu. V ta namen bi morali 
biti vse enotne kontaktne točke in vsi 
organi kazenskega pregona, ki so lahko 
vključeni v take izmenjave, neposredno 
povezani z aplikacijo SIENA. V zvezi s 
tem bi bilo treba določiti prehodno 
obdobje, da se omogoči popolna uvedba 
aplikacije SIENA.

(19) Odpraviti bi bilo treba širjenje 
komunikacijskih kanalov, ki se uporabljajo 
za prenos informacij s področja kazenskega 
pregona med državami članicami, in 
sporočil v zvezi z njimi, saj ovirajo 
ustrezno in hitro izmenjavo takih 
informacij. Zato je upravičeno narediti 
uporabo mrežne aplikacije za varno 
izmenjavo informacij, imenovane SIENA, 
ki jo upravlja Europol v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/794, za glavni kanal za 
izmenjavo informacij in obvezno za vse 
take prenose in sporočila na podlagi te 
direktive, vključno s pošiljanjem zaprosil 
za informacije, predloženih enotnim 
kontaktnim točkam in neposredno organom 
kazenskega pregona, zagotavljanjem 
informacij na podlagi takih zaprosil in na 
njihovo lastno pobudo, sporočili o 
zavrnitvah in pojasnilih ter kopijami, 
poslanimi enotnim kontaktnim točkam in 
Europolu. V ta namen bi morali biti vse 
enotne kontaktne točke in vsi organi 
kazenskega pregona, ki so lahko vključeni 
v take izmenjave, neposredno povezani z 
aplikacijo SIENA. V zvezi s tem je 
bistveno, da se aplikacija SIENA v celoti 
uvede najpozneje tri leta po datumu 
začetka veljavnosti te direktive. Popolna 
uvedba aplikacije SIENA bo pomenila 
znatno spremembo sedanjih praks v 
nekaterih državah članicah in bo 
potrebovala obsežne reforme nacionalnih 
informacijskih sistemov in usposabljanje 
osebja, s tem pa dodatna sredstva.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za poenostavitev, olajšanje in 
boljše upravljanje pretoka informacij bi 
morala vsaka država članica vzpostaviti ali 
imenovati enotno kontaktno točko, 
pristojno za usklajevanje izmenjav 

(20) Za poenostavitev, olajšanje in 
boljše upravljanje pretoka informacij bi 
morala vsaka država članica vzpostaviti ali 
imenovati enotno kontaktno točko, 
pristojno za usklajevanje izmenjav 
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informacij na podlagi te direktive. V odziv 
na vse večjo potrebo po skupnem 
spopadanju s čezmejnim kriminalom, kot 
sta neupravičen promet s prepovedanimi 
drogami in terorizem, bi morale enotne 
kontaktne točke zlasti prispevati k 
zmanjšanju razdrobljenosti okolja organov 
kazenskega pregona, zlasti v zvezi s 
pretokom informacij. Da bi lahko enotne 
kontaktne točke učinkovito izpolnjevale 
svoje funkcije usklajevanja v zvezi s 
čezmejno izmenjavo informacij za namene 
kazenskega pregona na podlagi te 
direktive, bi jim bilo treba dodeliti več 
posebnih, minimalnih nalog, prav tako pa 
bi morale imeti določene minimalne 
zmogljivosti.

informacij na podlagi te direktive. V odziv 
na vse večjo potrebo po skupnem 
spopadanju s čezmejnim kriminalom, kot 
sta neupravičen promet s prepovedanimi 
drogami in terorizem, bi morale enotne 
kontaktne točke zlasti prispevati k 
zmanjšanju razdrobljenosti okolja organov 
kazenskega pregona, zlasti v zvezi s 
pretokom informacij. Da bi lahko enotne 
kontaktne točke učinkovito izpolnjevale 
svoje funkcije usklajevanja v zvezi s 
čezmejno izmenjavo informacij za namene 
kazenskega pregona na podlagi te 
direktive, bi jim bilo treba dodeliti več 
posebnih, minimalnih nalog, prav tako pa 
bi morale imeti določene minimalne 
zmogljivosti. Pomembno je, da se v 
zgodnji fazi pripravi čim natančnejša 
ocena stroškov enotnih kontaktnih točk, 
da bi se lahko celovito pripravili na 
učinke in izvajanje predlaganih reform. 
Pri tem je primerno, da se financiranje 
potrebnih reform IKT v celoti zagotovi iz 
Sklada za notranjo varnost ob spoštovanju 
dobrega finančnega poslovodenja in 
zaščiti gospodarskih interesov Unije.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kazniva dejanja, ki vplivajo na 
finančne interese Evropske unije, kar 
pomeni vse prihodke, odhodke in sredstva, 
zajete, pridobljene ali dolgovane v okviru 
proračuna Unije, proračunov institucij, 
organov, uradov in agencij Unije, 
ustanovljenih na podlagi Pogodb, in 
proračunov, ki jih te institucije, organi, 
uradi in agencije upravljajo in spremljajo;

Predlog spremembe 9
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „osebni podatki“ pomeni osebne 
podatke, kot so opredeljeni v členu 4, točka 
(1), Uredbe (EU) 2016/679.

(6) „osebni podatki“ pomeni osebne 
podatke, kot so opredeljeni v členu 3(1) 
Direktive (EU) 2016/0680.

Obrazložitev

Ni sklic na splošno uredbo o varstvu podatkov, toda sklicevanje na direktivo o kazenskem 
pregonu je pomembno za obdelavo osebnih podatkov, ki je predvidena v tem predlogu.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka in, če so se 
tako odločile, njihovi organi kazenskega 
pregona predložijo zaprosila za informacije 
enotnim kontaktnim točkam drugih držav 
članic v skladu s pogoji iz odstavkov 2 do 
5.

1. Države članice zagotovijo, da 
njihova enotna kontaktna točka in, če so se 
tako odločile in določile v njihovem 
nacionalnem pravnem okviru, njihovi 
organi kazenskega pregona predložijo 
zaprosila za informacije enotnim 
kontaktnim točkam drugih držav članic v 
skladu s pogoji iz odstavkov 2 do 5.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se je država članica odločila, da lahko 
poleg njene enotne kontaktne točke tudi 
njeni organi kazenskega pregona predložijo 
zaprosila za informacije enotnim 
kontaktnim točkam drugih držav članic, 
zagotovi, da ti organi hkrati s predložitvijo 
takih zaprosil pošljejo kopijo teh zaprosil 
in vseh drugih sporočil v zvezi z njimi 
enotni kontaktni točki te države članice.

Če se je država članica odločila in določila 
v njenem nacionalnem pravnem okviru, 
da lahko poleg njene enotne kontaktne 
točke tudi njeni organi kazenskega pregona 
predložijo zaprosila za informacije enotnim 
kontaktnim točkam drugih držav članic, 
zagotovi, da ti organi hkrati s predložitvijo 
takih zaprosil pošljejo kopijo teh zaprosil 
in vseh drugih sporočil v zvezi z njimi 
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enotni kontaktni točki te države članice.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije so bistvenega pomena 
za preprečitev neposredne in resne grožnje 
javni varnosti države članice;

(a) informacije so bistvenega pomena 
za preprečitev neposredne in resne grožnje 
javni varnosti Unije ali države članice;

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v sedmih koledarskih dneh za vsa 
nenujna zaprosila.

(c) v petih koledarskih dneh za vsa 
nenujna zaprosila.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Izmenjava informacij in postopki v skladu 

s členom 7 Pogodbe o Evropski uniji
Organi države članice, za katero poteka 
postopek iz člena 7(1) ali 7(2) Pogodbe o 
Evropski uniji, ki želijo prek enotne 
kontaktne točke zahtevati informacije od 
druge države članice, zahtevo predložijo 
Europolu v oceno, preden jo lahko 
naslovijo na enotno kontaktno točko 
druge države članice.

Člen 8a se vstavi v poglavje IV pred člen 9. 
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona pošljejo 
zaprosila za informacije, zagotavljajo 
informacije v skladu s takimi zaprosili, 
zagotavljajo informacije na lastno pobudo 
ali pošljejo druga sporočila v zvezi z njimi 
na podlagi poglavij II in III ali člena 12, to 
izvajajo prek aplikacije SIENA.

1. Države članice zagotovijo, da kadar 
njihova enotna kontaktna točka ali njihovi 
organi kazenskega pregona pošljejo 
zaprosila za informacije, zagotavljajo 
informacije v skladu s takimi zaprosili, 
zagotavljajo informacije na lastno pobudo 
ali pošljejo druga sporočila v zvezi z njimi 
na podlagi poglavij II in III ali člena 12, to 
izvajajo samo prek aplikacije SIENA.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se njihovi enotni kontaktni točki 
zagotovijo osebje, viri in zmogljivosti, tudi 
za prevajanje, ki so potrebni za ustrezno in 
hitro opravljanje njenih nalog v skladu s to 
direktivo in zlasti z roki iz člena 5(1);

(c) se njihovi enotni kontaktni točki 
zagotovijo osebje, finančni in tehnični 
viri, prostori, infrastruktura in 
zmogljivosti, tudi za prevajanje, ki so 
potrebni za učinkovito, ustrezno in hitro 
opravljanje njenih nalog v skladu s to 
direktivo in zlasti roki iz člena 5(1);

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. marca vsako 
leto Komisiji zagotovijo statistične podatke 
o izmenjavah informacij z drugimi 
državami članicami na podlagi te direktive.

1. Države članice do 1. marca vsako 
leto Komisiji zagotovijo statistične podatke 
o izmenjavah informacij z drugimi 
državami članicami na podlagi te direktive. 
Evropski parlament ima vpogled v 
statistične podatke, ki jih predložijo države 
članice.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) število zadev, v katerih se je 
odstopalo od rokov iz člena 5(1) zaradi 
pridobitve sodne odobritve v skladu s 
členom 5(2), razčlenjeno po državah 
članicah, ki so predložile zadevna zaprosila 
za informacije.

(d) število zadev, v katerih se je 
odstopalo od rokov iz člena 5(1), 
razčlenjene po vrstah odstopanja in 
državah članicah, ki so predložile zadevna 
zaprosila za informacije.

Predlog spremembe19

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija pripravi statistične 
podatke in jih uporabi za obveznost 
poročanja iz člena 18. Evropski parlament 
ima vpogled v zbrane statistične podatke.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + tri 
leta] predloži poročilo o oceni izvajanja te 
direktive.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + tri 
leta] predloži poročilo o oceni izvajanja te 
direktive. Poročilo vsebuje podrobne 
informacije o izvajanju te direktive v vsaki 
državi članici.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + 
pet let] predloži poročilo o oceni 
učinkovitosti in uspešnosti te direktive. 
Komisija upošteva informacije, ki jih 
zagotovijo države članice, in druge 
ustrezne informacije v zvezi s prenosom in 
izvajanjem te direktive. Komisija na 
podlagi tega ocenjevanja določi ustrezne 
nadaljnje ukrepe, po potrebi vključno z 
zakonodajnim predlogom.

2. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do [datum začetka veljavnosti + 
pet let] predloži poročilo o oceni 
učinkovitosti in uspešnosti te direktive. 
Komisija upošteva informacije, ki jih 
predložijo države članice, in vse druge 
ustrezne informacije v zvezi s prenosom in 
izvajanjem te direktive, zlasti v zvezi z 
obveznostmi iz točke (c) člena 14(3). 
Komisija na podlagi tega ocenjevanja 
določi ustrezne nadaljnje ukrepe, po 
potrebi vključno z zakonodajnim 
predlogom, vključno z morebitno 
razširitvijo področja uporabe te direktive.

Obrazložitev

Komisija mora v poročilu navesti informacije, ki Evropskemu parlamentu in Svetu 
omogočajo, da preučita uspešnost izvajanja te direktive in možnost razširitve njenega 
področja uporabe, če je to ustrezno.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice te predpise uporabljajo od 
navedenega datuma. Vendar člen 13 
uporabljajo od [datum začetka 
veljavnosti + štiri leta].

Države članice te predpise uporabljajo od 
navedenega datuma. Vendar člen 13 
uporabljajo od [datum začetka veljavnosti 
+ tri leta].
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Naslov Izmenjava informacij med organi kazenskega pregona držav članic ter 
razveljavitev Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ

Referenčni dokumenti COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD)

Datum predložitve EP 9.12.2021

Pristojni odbor
 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE
27.1.2022

Odbori, zaprošeni za mnenje
 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
27.1.2022

CONT
27.1.2022

Odbori, ki niso podali mnenja
 Datum sklepa

BUDG
13.1.2022

Poročevalec/-ka
 Datum imenovanja

Lena Düpont
31.3.2022

Obravnava v odboru 27.6.2022 10.10.2022

Datum sprejetja 10.10.2022

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

42
12
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Abir Al-Sahlani, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), 
Malik Azmani, Pietro Bartolo, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia 
Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Andrzej Halicki, Evin Incir, 
Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno 
Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, 
Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i 
Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, 
Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Elisavet 
Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Elena Jončeva 
(Elena Yoncheva), Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Romeo Franz, Erik Marquardt, Peter Pollák, Michal Šimečka, Paul 
Tang, Róża Thun und Hohenstein, Miguel Urbán Crespo

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Gilles Boyer, Jonás Fernández, Vlad Gheorghe, Hannes Heide, Eero 
Heinäluoma, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), 
Karsten Lucke, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Simone 
Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Ivan Štefanec

Datum predložitve 13.10.2022



RR\1265031SL.docx 91/91 PE732.767v02-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V PRISTOJNEM ODBORU

42 +
ECR Assita Kanko, Vincenzo Sofo

ID Antonio Maria Rinaldi, 

PPE Andrzej Halicki, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Peter Pollák, 
Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Ivan 
Štefanec, Tomas Tobé, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Javier Zarzalejos

RENEW Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Vlad Gheorghe, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom

S&D Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Karsten Lucke, Javier Moreno 
Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

12 -
ID Patricia Chagnon 

THE LEFT Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i 
Giner

1 0
NI Milan Uhrík

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


