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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

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

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

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

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

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta 2005/671/PNZ v zvezi 
z digitalno izmenjavo informacij v primerih terorizma
(COM(2021)0757 – C9-0449/2021 – 2021/0393(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2021)0757),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 16(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0441/2021),

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

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0261/2022),

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.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za učinkovit boj proti terorizmu je 
ključnega pomena učinkovita izmenjava 
informacij za preiskovanje ali kazenski 
pregon terorističnih kaznivih dejanj med 
pristojnimi organi in agencijami Unije. 
Bistveno je imeti najpopolnejše in 
posodobljene informacije. Zaradi stalne 

(7) Za učinkovit boj proti terorizmu je 
ključnega pomena učinkovita izmenjava 
informacij za preiskovanje ali kazenski 
pregon terorističnih kaznivih dejanj med 
pristojnimi organi in agencijami Unije. 
Bistveno je imeti najpopolnejše, 
strukturirane, posodobljene in 
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prisotnosti terorističnih groženj in 
kompleksnosti tega pojava je potreba po 
izmenjavi informacij vedno večja.

organizirane informacije ter jih 
sistematično izmenjevati prek skupne 
strukture.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ker so teroristične organizacije vse 
bolj vključene v druge oblike hudih 
kaznivih dejanj, kot je trgovina z ljudmi, 
nedovoljen promet s prepovedanimi 
drogami ali pranje denarja, je treba 
navzkrižno preverjati tudi sodne postopke 
proti takim hudim kaznivim dejanjem.

(8) Ker so teroristične organizacije vse 
bolj vključene v druge oblike hudih 
kaznivih dejanj in organiziranega 
kriminala, kot je trgovina z ljudmi, 
nedovoljen promet s prepovedanimi 
drogami, finančna kriminaliteta ali pranje 
denarja, je treba navzkrižno preverjati tudi 
sodne postopke proti takim hudim 
kaznivim dejanjem.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi Eurojust lahko prepoznal 
navzkrižne povezave med čezmejnimi 
sodnimi postopki zoper osumljence 
terorističnih kaznivih dejanj ter navzkrižne 
povezave med sodnimi postopki zoper 
osumljence terorističnih kaznivih dejanj in 
informacijami, ki jih obdeluje v zvezi z 
drugimi primeri hudih kaznivih dejanj, je 
bistveno, da prejme dovolj informacij, ki 
mu omogočajo navzkrižno preverjanje teh 
podatkov.

(9) Da bi Eurojust lahko prepoznal 
navzkrižne povezave med čezmejnimi 
sodnimi postopki zoper osumljence 
terorističnih kaznivih dejanj ter navzkrižne 
povezave med sodnimi postopki zoper 
osumljence terorističnih kaznivih dejanj in 
informacijami, ki jih obdeluje v zvezi z 
drugimi primeri hudih kaznivih dejanj, je 
bistveno, da od pristojnih organov čim 
prej prejme potrebne informacije, ki mu 
omogočajo navzkrižno preverjanje teh 
podatkov in prepoznavanje teh 
navzkrižnih povezav.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi pristojni organi zagotovili 
take podatke, morajo točno vedeti, katere 
vrste informacij morajo poslati Eurojustu, 
v kateri fazi nacionalnih postopkov in v 
katerih zadevah. To naj bi znatno povečalo 
količino informacij, ki jih prejme Eurojust.

(10) Da bi pristojni organi zagotovili 
take podatke, morajo točno vedeti, katere 
vrste informacij morajo poslati Eurojustu, 
v kateri fazi nacionalnih kazenskih 
postopkov in v katerih zadevah. Pristojni 
nacionalni organi bi morali Eurojustu 
posredovati informacije na delno 
avtomatiziran in strukturiran način. 
Delno avtomatiziran način pomeni način 
pošiljanja, ki je delno avtomatiziran, 
delno pa pod človeškim nadzorom. To naj 
bi znatno povečalo kakovost in ustreznost 
informacij, ki jih prejme Eurojust.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Uvedba novih pooblastil za 
izmenjavo, shranjevanje in navzkrižno 
preverjanje podatkov bo znatno povečala 
količino podatkov, ki jih obdeluje 
Eurojust, zato bi bilo treba zagotoviti 
dodatne finančne, človeške in tehnične 
vire.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za prepoznavanje čezmejnih 
povezav med preiskavami terorizma in 
sodnimi postopki zoper osumljence 
terorističnih kaznivih dejanj so ključni 
zanesljivi identifikacijski podatki. Zaradi 

(12) Izmenjava zanesljivih 
identifikacijskih podatkov je ključna 
za prepoznavanje navzkrižnih povezav 
med preiskavami terorizma in sodnimi 
postopki zoper osumljence terorističnih 
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negotovosti pri alfanumeričnih podatkih, 
zlasti za državljane tretjih držav, bi morala 
biti mogoča izmenjava biometričnih 
podatkov. Zaradi občutljive narave 
biometričnih podatkov in vpliva obdelave 
takih podatkov na spoštovanje zasebnega 
in družinskega življenja ter varstvo osebnih 
podatkov, kot sta določena v členih 7 in 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, bi morali pristojni nacionalni 
organi in Eurojust v vsakem primeru 
opraviti strog preizkus nujnosti.

kaznivih dejanj, pa tudi za posedovanje, 
shranjevanje in izmenjavo nabora 
podatkov, ki zagotavlja zanesljivo 
identifikacijo posameznikov, ki so predmet 
tovrstnih preiskav terorizma ali sodnih 
postopkov. Uporaba biometričnih 
podatkov je zato bistvena zaradi 
negotovosti pri alfanumeričnih podatkih, 
zlasti za državljane tretjih držav, zaradi 
dejstva, da osumljenci včasih uporabljajo 
lažne in dvojne identitete, ter zaradi 
dejstva, da so tovrstni podatki pogosto 
edina povezava z osumljenci v 
preiskovalni fazi. Kjer torej pristojni 
nacionalni organi v skladu z nacionalnim 
kazenskim procesnim pravom ali pravom 
o postopkovnih pravicah v kazenskih 
postopkih hranijo in zbirajo biometrične 
podatke ter jih lahko tudi posredujejo, bi 
morali te podatke izmenjati z Eurojustom. 
Zaradi občutljive narave biometričnih 
podatkov in vpliva obdelave takih 
podatkov na spoštovanje zasebnega in 
družinskega življenja ter varstvo osebnih 
podatkov, kot sta določena v členih 7 in 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, bi bilo treba te podatke pošiljati 
na način, ki strogo spoštuje načela 
nujnosti, sorazmernosti in omejitve 
namena ter zgolj za identifikacijo 
posameznikov, ki so predmet kazenskih 
postopkov, povezanih s terorističnimi 
kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pristojni organi morajo Eurojustu 
poslati informacije takoj, ko se vključijo 
pravosodni organi, saj so informacije o 
obstoječih navzkrižnih povezavah z 
drugimi sodnimi postopki najuporabnejše v 
zgodnji fazi preiskave. Če so pristojni 
nacionalni organi že seznanjeni z 

(13) Pristojni organi morajo Eurojustu 
poslati informacije takoj, ko se zadeva v 
skladu z nacionalnim pravom predloži 
pravosodnemu organu, saj so informacije 
o obstoječih navzkrižnih povezavah z 
drugimi sodnimi postopki najuporabnejše v 
zgodnji fazi preiskave. Za zadevo bi se 
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navzkrižnimi povezavami, bi morali 
ustrezno obvestiti Eurojust.

moralo šteti, da je predana sodnemu 
organu, kadar je na primer ta obveščen o 
tekoči preiskavi, odobri ali odredi 
preiskovalni ukrep ali se odloči za pregon, 
odvisno od veljavne nacionalne 
zakonodaje. Če so pristojni nacionalni 
organi že seznanjeni z navzkrižnimi 
povezavami med kazenskimi postopki, bi 
morali ustrezno obvestiti Eurojust.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojni nacionalni organi bi 
morali redno posodabljati zagotovljene 
informacije, da bi se zagotovila točnost 
podatkov v evropski pravosodni 
protiteroristični evidenci, zgodaj 
prepoznale navzkrižne povezave in 
zagotovilo spoštovanje rokov. Take 
posodobitve bi morale vključevati nove 
informacije v zvezi s preiskovancem, 
sodnimi odločbami, kot je odreditev 
pripora ali začetek sodnega postopka, in 
zaprosili za pravosodno sodelovanje ali 
prepoznanimi povezavami z drugimi 
jurisdikcijami.

(14) Pristojni nacionalni organi bi 
morali zagotoviti posodobljene 
informacije, kadar se pojavijo, da bi se 
zagotovila točnost podatkov v evropski 
pravosodni protiteroristični evidenci, čim 
bolj zgodaj v preiskavi prepoznale 
navzkrižne povezave ali jasni osumljenci 
in zagotovilo spoštovanje rokov. Take 
posodobitve bi morale vključevati nove 
informacije v zvezi s preiskovancem, 
potekom postopka in sodnimi odločbami, 
kot je odreditev pripora ali začetek sodnega 
postopka, in prošnjami za pravosodno 
sodelovanje ali prepoznanimi povezavami 
z drugimi jurisdikcijami, pa tudi sodbami, 
kjer krivda ni dokazana, in oprostitvami.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi občutljive narave sodnih 
postopkov zoper osumljence terorističnih 
kaznivih dejanj pristojni nacionalni 
organi informacij o terorističnih kaznivih 
dejanjih ne morejo vedno izmenjevati v 

(15) Pristojni nacionalni organi ne bi 
smeli biti obvezani k izmenjavi informacij 
o terorističnih kaznivih dejanjih z 
Eurojustom v najzgodnejši fazi, kadar bi 
izmenjava informacij ogrozila preiskave v 
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najzgodnejši fazi. Taka odstopanja od 
obveznosti zagotavljanja informacij bi 
morala ostati izjema.

teku ali varnost posameznikov ali kadar bi 
bilo to v nasprotju z bistvenimi 
varnostnimi interesi zadevne države 
članice. Taka odstopanja od obveznosti 
zagotavljanja informacij bi se morala 
uporabljati le v izjemnih okoliščinah in za 
vsak primer posebej. Pri odločanju o 
odstopanju od te obveznosti bi bilo treba 
ustrezno upoštevati, da Eurojust 
informacije, ki jih zagotovijo nacionalni 
organi, obravnava v skladu s pravom 
Unije o varstvu podatkov, pri čemer 
spoštuje zaupnost sodnih postopkov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za namene izmenjave in obdelave 
občutljivih podatkov med pristojnimi 
nacionalnimi organi in Eurojustom, 
varovanje takih podatkov pred 
nepooblaščenim razkritjem in 
kibernetskimi napadi ter brez poseganja v 
prihodnji tehnološki razvoj bi bilo treba 
uporabljati varne komunikacijske kanale, 
kot so varovane komunikacijske povezave 
iz člena 9 Sklepa Sveta 2008/976/PNZ35 ali 
decentraliziran sistem IT, kot je opredeljen 
v Uredbi (EU) […/…] Evropskega 
parlamenta in Sveta36 [uredba o 
digitalizaciji pravosodnega sodelovanja]. 
Za varno izmenjavo podatkov ter zaščito 
celovitosti komunikacij in izmenjave 
podatkov bi moral biti sistem vodenja 
zadev povezan s takimi varnimi 
komunikacijskimi sistemi in izpolnjevati 
visoke standarde kibernetske varnosti.

(16) Za namene izmenjave in obdelave 
občutljivih podatkov med pristojnimi 
nacionalnimi organi in Eurojustom, 
varovanje takih podatkov pred 
nepooblaščenim razkritjem in 
kibernetskimi napadi ter brez poseganja v 
prihodnji tehnološki razvoj bi bilo treba 
uporabljati varne komunikacijske kanale, 
kot so varovane komunikacijske povezave 
iz člena 9 Sklepa Sveta 2008/976/PNZ ali 
decentraliziran sistem IT, kot je opredeljen 
v Uredbi (EU) […/…] Evropskega 
parlamenta in Sveta [uredba o digitalizaciji 
pravosodnega sodelovanja].

__________________ __________________
35 Sklep Sveta 2008/976/PNZ z dne 
16. decembra 2008 o Evropski pravosodni 
mreži (UL L 348, 24.12.2008, str. 130).

35 Sklep Sveta 2008/976/PNZ z dne 
16. decembra 2008 o Evropski pravosodni 
mreži (UL L 348, 24.12.2008, str. 130).

36 Uredba (EU) […/…] Evropskega 36 Uredba (EU) […/…] Evropskega 
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parlamenta in Sveta o digitalizaciji 
pravosodnega sodelovanja in dostopa do 
sodnega varstva v civilnih, gospodarskih in 
kazenskih zadevah (UL L …).

parlamenta in Sveta o digitalizaciji 
pravosodnega sodelovanja in dostopa do 
sodnega varstva v civilnih, gospodarskih in 
kazenskih zadevah (UL L …).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Za varno izmenjavo podatkov ter 
zaščito celovitosti komunikacij in 
izmenjave podatkov bi moral biti sistem 
vodenja zadev povezan z varnimi 
komunikacijskimi kanali, kot so varovane 
komunikacijske povezave iz člena 9 
Sklepa Sveta 2008/976/PNZ ali 
decentraliziran sistem IT, kot je 
opredeljen v Uredbi (EU) […/…] 
Evropskega parlamenta in Sveta [uredba 
o digitalizaciji pravosodnega 
sodelovanja], ter bi moral izpolnjevati 
visoke standarde kibernetske varnosti. Ti 
varni komunikacijski kanali se lahko 
uporabljajo tudi za povezavo sistema 
vodenja zadev z drugimi informacijskimi 
sistemi EU, če pravni akti o vzpostavitvi 
teh sistemov Eurojustu omogočajo dostop.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Eurojust potrebuje posodobljen 
sistem vodenja zadev za varno obdelavo 
občutljivih osebnih podatkov. Nov sistem 
mora vključevati in omogočati funkcije 
evropske pravosodne protiteroristične 
evidence ter izboljšati zmogljivosti 
Eurojusta v zvezi z odkrivanjem povezav.

(19) Eurojust potrebuje posodobljen 
sistem vodenja zadev za varno obdelavo 
občutljivih osebnih podatkov. Nov sistem 
mora vključevati in omogočati funkcije 
evropske pravosodne protiteroristične 
evidence ter izboljšati zmogljivosti 
Eurojusta v zvezi z odkrivanjem 
navzkrižnih povezav, pri čemer je treba 
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praviloma v celoti izkoristiti že obstoječe 
in že vzpostavljene mehanizme za 
primerjavo biometričnih podatkov na 
nacionalni ravni in ravni Unije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Teroristične dejavnosti pogosto 
prizadenejo dve ali več držav članic. 
Terorizem je imel že v preteklosti izrazit 
čezmejni vidik. Toda z uporabo in 
razpoložljivostjo elektronske komunikacije 
se je čezmejno sodelovanje med storilci 
terorističnih kaznivih dejanj znatno 
povečalo. Zato bi bilo treba za teroristična 
kazniva dejanja šteti, da so po naravi 
čezmejna, če ni iz konkretnih okoliščin 
primera jasno razvidno, da imajo zgolj 
nacionalen značaj.

(21) Terorizem, organizirani kriminal 
in huda kazniva dejanja so danes zelo 
dinamični in globalizirani pojavi, ki 
pogosto prizadenejo dve ali več držav 
članic. Terorizem je imel že v preteklosti 
izrazit čezmejni vidik. Toda z uporabo in 
razpoložljivostjo elektronske komunikacije 
se je čezmejno sodelovanje med storilci 
terorističnih kaznivih dejanj znatno 
povečalo. Mogoče je, da v trenutku, ko se 
zadeva predloži pravosodnemu organu, še 
ni znano, da je teroristično kaznivo 
dejanje čezmejno. Vseeno lahko Eurojust 
z navzkrižnim preverjanjem podatkov 
ugotovi element čezmejnosti pri 
terorističnem kaznivem dejanju. Zato sta 
za preiskovanje ali pregon terorističnih 
kaznivih dejanj potrebna usklajevanje in 
sodelovanje med organi pregona ali 
skupni pregon, kot je določeno v členu 85 
PDEU. Informacije o primerih terorizma 
bi bilo treba pravočasno izmenjevati z 
Eurojustom, razen če je iz konkretnih 
okoliščin primera jasno razvidno, da imajo 
zgolj nacionalen značaj.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Preiskave in kazenski pregon (22) Preiskave in kazenski pregon 
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primerov terorizma pogosto ovira 
nezadostna izmenjava informacij med 
nacionalnimi organi, pristojnimi za 
preiskovanje in pregon. Da bi bilo nove 
teroristične preiskave mogoče navzkrižno 
preverjati tudi s prejšnjimi preiskavami in 
vzpostaviti morebitne povezave, je treba 
hraniti podatke o vseh prejšnjih 
preiskavah, ne le obsodbah, ter podaljšati 
roke za hrambo podatkov v evropski 
pravosodni protiteroristični evidenci. 
Vendar je treba zagotoviti, da se taki 
podatki obdelujejo le za namene 
kazenskega pregona. Informacije se ne 
smejo uporabiti za nič drugega, kot za 
prepoznavanje povezav s preiskavami in 
kazenskimi pregoni v teku ter podporo tem 
preiskavam in pregonom.

primerov terorizma pogosto ovira 
nezadostna izmenjava informacij med 
nacionalnimi organi, pristojnimi za 
preiskovanje in pregon. Da bi bilo nove 
teroristične preiskave mogoče navzkrižno 
preverjati tudi s prejšnjimi preiskavami in 
vzpostaviti morebitne povezave, je treba 
zagotoviti, da bo obdobje hrambe 
podatkov o vseh prejšnjih preiskavah in 
obsodbah primerno operativnim 
dejavnostim. Zato je treba podaljšati roke 
za hrambo podatkov v evropski pravosodni 
protiteroristični evidenci. Z možnostjo 
navzkrižnega preverjanja novih 
terorističnih preiskav tudi s prejšnjimi 
preiskavami bi lahko ugotovili tako 
morebitne povezave kot potrebo po 
sodelovanju. Takšno navzkrižno 
preverjanje bi lahko razkrilo, da je bila 
oseba, osumljena ali sodno preganjana v 
tekoči zadevi v državi članici, osumljena 
ali sodno preganjana v zaključeni zadevi v 
drugi državi članici. Prav tako bi lahko 
odkrili povezave med tekočimi 
preiskavami ali pregonom, ki bi lahko 
sicer ostale skrite. To velja tudi, če so se 
predhodne preiskave končale z 
oprostitvijo ali pravnomočno odločitvijo, 
da se zadeva ne bo kazensko preganjala. 
Zato je treba hraniti podatke o vseh 
predhodnih preiskavah, ne le o obsodbah. 
Vendar je treba zagotoviti, da se taki 
podatki obdelujejo le za namene 
kazenskega pregona. Informacije se ne 
smejo uporabiti za nič drugega, kot za 
prepoznavanje povezav s preiskavami in 
kazenskimi pregoni v teku ter podporo tem 
preiskavam in pregonom. Eurojust bi 
moral imeti možnost, da tovrstne 
operativne podatke še naprej obdeluje, 
razen če pristojni nacionalni organ ne 
odloči drugače, in to za vsak primer 
posebej. Kadar pristojni nacionalni organ 
po pravnomočnosti odločbe o oprostitvi ali 
neizvedbi kazenskega pregona odloči, da 
obdelava podatkov oseb, ki so bile 
oproščene ali zoper katere ni bil izveden 
kazenski pregon, ni potrebna, tudi zaradi 
posebnosti primera oziroma razlogov za 
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oprostitev ali neizvedbo kazenskega 
pregona, bi bilo treba te podatke izbrisati.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Čeprav Uredba (EU) 2018/1727 
zagotavlja pravno podlago za sodelovanje 
in izmenjavo podatkov s tretjimi državami, 
ne vsebuje pravil o formalnih in tehničnih 
vidikih sodelovanja s tožilci za zvezo iz 
tretjih držav, napotenimi v Eurojust, zlasti 
o njihovem dostopu do sistema vodenja 
zadev. Uredba (EU) 2018/1727 bi morala 
zaradi pravne varnosti zagotavljati izrecno 
pravno podlago za sodelovanje med 
Eurojustom in tožilci za zvezo iz tretjih 
držav ter njihov dostop do sistema vodenja 
zadev te agencije. Eurojust bi moral s 
tehnično izvedbo in notranjimi pravili 
zagotoviti ustrezne zaščitne in varnostne 
ukrepe za varstvo podatkov in temeljnih 
pravic.

(24) Čeprav Uredba (EU) 2018/1727 
zagotavlja pravno podlago za sodelovanje 
in izmenjavo podatkov s tretjimi državami, 
ne vsebuje pravil o formalnih in tehničnih 
vidikih sodelovanja s tožilci za zvezo iz 
tretjih držav, napotenimi v Eurojust, zlasti 
o njihovem dostopu do sistema vodenja 
zadev. Uredba (EU) 2018/1727 bi morala 
zaradi pravne varnosti zagotavljati izrecno 
pravno podlago za sodelovanje med 
Eurojustom in tožilci za zvezo iz tretjih 
držav ter njihov dostop do sistema vodenja 
zadev te agencije. Eurojust bi moral s 
posodobljeno tehnično izvedbo in strogimi 
notranjimi pravili uvesti ustrezne zaščitne 
in varnostne ukrepe za varstvo podatkov in 
temeljnih pravic.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba (EU) 2017/1727 se spremeni: Uredba (EU) 2018/1727 se spremeni:

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 20 – odstavek 2 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsaka država članica imenuje 
pristojni nacionalni organ, ki je nacionalni 
korespondent Eurojusta za področje 
terorizma. Ta nacionalni korespondent za 
področje terorizma je pravosodni ali drug 
pristojni organ. Kadar tako zahteva 
nacionalni pravni sistem, se lahko imenuje 
več kot en organ. Nacionalni korespondent 
za področje terorizma ima dostop do vseh 
ustreznih informacij v skladu s 
členom 21a(1). Pristojen je za zbiranje 
takih informacij in njihovo pošiljanje 
Eurojustu.“;

2a. Vsaka država članica imenuje 
pristojni nacionalni organ, ki je nacionalni 
korespondent Eurojusta za področje 
terorizma. Ta nacionalni korespondent za 
področje terorizma je pravosodni ali drug 
pristojni organ. Kadar tako zahteva 
nacionalni pravni sistem, se lahko imenuje 
več kot en organ. Nacionalni korespondent 
za področje terorizma ima dostop do vseh 
ustreznih informacij v skladu s 
členom 21a(1). Pristojen je za zbiranje teh 
informacij in njihovo pošiljanje Eurojustu v 
skladu z nacionalnim kazenskim 
procesnim pravom in veljavnimi pravili o 
varstvu podatkov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 21 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 10 se črta; (b) odstavek 10 se nadomesti z 
naslednjim:
10. Pristojnim nacionalnim organom 
ni treba predložiti informacij iz tega člena, 
če so Eurojustu že bile poslane v skladu z 
drugimi določbami te uredbe.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 21 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni nacionalni organi svoje 
nacionalne člane obvestijo o vseh 

1. Pristojni nacionalni organi svoje 
nacionalne člane obvestijo o vseh 
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kazenskih preiskavah pod nadzorom 
pravosodnih organov, ki so v teku ali 
končane, pregonih, sodnih postopkih in 
sodnih odločbah v zvezi s terorističnimi 
kaznivimi dejanji, takoj ko se vanje 
vključijo pravosodni organi.

kazenskih preiskavah pod nadzorom 
pravosodnih organov, ki so v teku ali 
končane, pregonih, sodnih postopkih in 
sodnih odločbah v zvezi s terorističnimi 
kaznivimi dejanji, takoj ko se zadeva 
predloži pravosodnim organom v skladu z 
nacionalnim kazenskim procesnim 
pravom, ki se uporablja. Ta obveznost 
velja za vse kazenske preiskave, povezane 
s terorističnimi kaznivimi dejanji, ne glede 
na to, ali obstaja znana povezava z drugo 
državo članico ali tretjo državo, razen če 
kazenska preiskava zaradi posebnih 
okoliščin jasno zadeva samo eno državo 
članico.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 21 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Teroristična kazniva dejanja za 
namen tega člena pomenijo kazniva dejanja 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta*. Obveznost iz 
odstavka 1 se uporablja za vsa teroristična 
kazniva dejanja, ne glede na to, ali obstaja 
znana povezava z drugo državo članico ali 
tretjo državo, razen če primer zaradi 
njegovih posebnih okoliščin jasno zadeva 
samo eno državo članico.

2. Teroristična kazniva dejanja za 
namen tega člena pomenijo kazniva dejanja 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta*. Obveznost iz 
odstavka 1 se uporablja za vsa teroristična 
kazniva dejanja, ne glede na to, ali obstaja 
znana povezava z drugo državo članico ali 
tretjo državo.

______________ _______________

* Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

* Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe 21
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 21 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije, poslane v skladu z 
odstavkom 1, vključujejo operativne 
osebne podatke in neosebne podatke iz 
Priloge III.

3. Informacije, poslane v skladu z 
odstavkom 1, vključujejo operativne 
osebne podatke in neosebne podatke iz 
Priloge III. Vendar se osebni podatki iz 
Priloge III, točka (d), vključijo samo, če te 
podatke hranijo ustrezni nacionalni 
organi oziroma se lahko z njimi 
izmenjujejo v skladu z veljavno 
nacionalno zakonodajo in če je njihovo 
pošiljanje potrebno za natančno 
identifikacijo osebe iz člena 27(5).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 21 a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni nacionalni organi svojega 
nacionalnega člana nemudoma obvestijo o 
vseh pomembnih spremembah nacionalnih 
postopkov.

Pristojni nacionalni organi svojega 
nacionalnega člana nemudoma, oziroma 
najkasneje v 10 delovnih dneh po nastopu 
sprememb, obvestijo o vseh pomembnih 
spremembah nacionalnih postopkov.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 21 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odstavek 1 se ne uporablja, kadar 
bi izmenjava informacij ogrozila preiskave 
v teku ali varnost posameznika ali kadar bi 

5. Odstavka 1 do 4 se ne uporabljata, 
kadar:
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bilo to v nasprotju z bistvenimi 
varnostnimi interesi zadevne države 
članice.

(a) bi izmenjava informacij ogrozila 
preiskavo v teku ali varnost posameznika 
ali
(b) bi bila izmenjava informacij v 
nasprotju z bistvenimi varnostnimi interesi 
zadevne države članice.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 21 a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pristojnemu nacionalnemu 
organu ni treba predložiti informacij iz 
tega člena, če so Eurojustu že bile 
poslane.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) v členu 22 se vstavi naslednji 
odstavek:
2a. Pristojni nacionalni organi 
obveščajo Eurojust o nadaljnjem 
ukrepanju v zvezi s povezavami, 
ugotovljenimi na podlagi informacij, 
pridobljenih v skladu s členom 21a.

Predlog spremembe 26
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 22 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komunikacija med pristojnimi 
nacionalnimi organi in Eurojustom na 
podlagi te uredbe poteka prek 
decentraliziranega sistema IT, kot je 
opredeljen v Uredbi (EU) [.../…] 
Evropskega parlamenta in Sveta* [uredba o 
digitalizaciji pravosodnega sodelovanja].

1. Komunikacija med pristojnimi 
nacionalnimi organi in Eurojustom na 
podlagi te uredbe poteka prek 
decentraliziranega sistema IT, kot je 
opredeljen v Uredbi (EU) [.../…] 
Evropskega parlamenta in Sveta* [uredba o 
digitalizaciji pravosodnega sodelovanja]. 
Sistem vodenja zadev iz člena 23 te uredbe 
je povezan z decentraliziranim sistemom 
IT.

_________________________- _______________

* [Uredba (EU) […/…] Evropskega 
parlamenta in Sveta o digitalizaciji 
pravosodnega sodelovanja] (UL L …).

* [Uredba (EU) […/…] Evropskega 
parlamenta in Sveta o digitalizaciji 
pravosodnega sodelovanja] (UL L …).

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 22 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če izmenjava informacij v skladu z 
odstavkom 1 zaradi nerazpoložljivosti 
decentraliziranega sistema IT ali izjemnih 
okoliščin ni mogoča, se izvede na drug 
najhitrejši in najustreznejši način. Države 
članice in Eurojust zagotovijo, da so 
nadomestna komunikacijska sredstva 
zanesljiva in zagotavljajo enakovredno 
raven varnosti.

2. Če izmenjava informacij v skladu z 
odstavkom 1 zaradi nerazpoložljivosti 
decentraliziranega sistema IT ali izjemnih 
okoliščin ni mogoča, se izvede na drug 
najhitrejši in najustreznejši način. Države 
članice in Eurojust zagotovijo, da so 
nadomestna komunikacijska sredstva 
zanesljiva in zagotavljajo enakovredno 
raven varnosti in varstva podatkov.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
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Uredba (EU) 2018/1727
Člen 22 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni nacionalni organi pošiljajo 
Eurojustu informacije v skladu s 
členoma 21 in 21a delno avtomatizirano iz 
nacionalnih registrov in strukturirano, kot 
to določi Eurojust.

3. Pristojni nacionalni organi pošiljajo 
Eurojustu informacije v skladu s 
členoma 21 in 21a delno avtomatizirano iz 
nacionalnih registrov in strukturirano, kot 
to po posvetovanju z Eurojustom določi 
Komisija z izvedbenim aktom v skladu s 
členoma 22b in 22c. S tem izvedbenim 
aktom se zlasti določi oblika za pošiljanje 
podatkov iz Priloge III, točka (d), in 
potrebni tehnični standardi v zvezi s 
prenosom teh podatkov.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar se Eurojustu odobri dostop 
do podatkov iz drugih informacijskih 
sistemov EU, vzpostavljenih na podlagi 
drugih pravnih aktov Unije, lahko 
uporabi sistem vodenja zadev za povezavo 
s temi sistemi za namene pridobivanja in 
obdelave informacij, vključno z osebnimi 
podatki, če je to potrebno za opravljanje 
njegovih nalog.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 23 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. V skladu z odstavkoma 3 in 3a se 
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Eurojustu ne podelijo nobene nadaljnje 
pravice dostopa do drugih informacijskih 
sistemov EU.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar lahko nacionalni člani osebne 
podatke začasno hranijo in analizirajo, da 
ugotovijo, ali so taki podatki pomembni za 
naloge Eurojusta in se lahko vključijo v 
sistem upravljanja operativnih podatkov. 
Ti podatki se lahko hranijo do tri mesece.

Vendar lahko nacionalni člani osebne 
podatke začasno hranijo in analizirajo, da 
ugotovijo, ali so taki podatki pomembni za 
naloge Eurojusta in se lahko vključijo v 
sistem vodenja zadev. Ti podatki se lahko 
hranijo do tri mesece.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalni član navede splošne in 
posebne omejitve pri nadaljnji obdelavi 
informacij, dostopu do njih in njihovem 
prenosu, če je bila prepoznana navzkrižna 
povezava iz člena 23(2), točka (c).

3. Nacionalni član v skladu s členom 
9(3) in (4) Direktive (EU) 2016/680 in 
členom 76 Uredbe (EU) 2018/1725 po 
posvetovanju z nacionalnimi organi 
navede in utemelji splošne in posebne 
omejitve pri nadaljnji obdelavi informacij, 
dostopu do njih in njihovem prenosu, če je 
bila prepoznana navzkrižna povezava iz 
člena 23(2), točka (c).

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 25 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osebe iz člena 20(3), ki imajo 
povezavo do sistema vodenja zadev, lahko 
dostopajo le do:

1. Osebe iz člena 20(3), točke (a), (b) 
in (c), lahko dostopajo do:

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 25 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podatkov, ki so pod nadzorom 
nacionalnega člana njihove države članice, 
razen če je nacionalni član, ki se je odločil 
podatke vnesti v sistem vodenja zadev, tak 
dostop izrecno zavrnil;

(a) podatkov, ki so pod nadzorom 
nacionalnega člana njihove države članice;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni član ob omejitvah iz 
odstavka 1 tega člena odloči, v kolikšni 
meri je v njegovi državi članici dovoljen 
dostop osebam iz člena 20(3), če imajo 
povezavo do sistema vodenja zadev.

2. Nacionalni član ob omejitvah iz 
odstavka 1 tega člena odloči, v kolikšni 
meri je v njegovi državi članici dovoljen 
dostop osebam iz člena 20(3), točke (a), (b) 
in (c).

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica po posvetovanju s 
svojim nacionalnim članom odloči, v 
kolikšni meri je dostop v tej državi članici 
dovoljen osebam iz člena 20(3), če imajo 
povezavo do sistema vodenja zadev.

Vsaka država članica po posvetovanju s 
svojim nacionalnim članom odloči, v 
kolikšni meri je dostop v tej državi članici 
dovoljen osebam iz člena 20(3), točke (a), 
(b) in (c).

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice uradno obvestijo Eurojust 
in Komisijo o svoji odločitvi v zvezi z 
izvajanjem prvega pododstavka. Komisija 
o tem obvesti ostale države članice.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 27 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Eurojust lahko operativne osebne podatke 
iz točke (a) prvega pododstavka še naprej 
obdeluje tudi po koncu postopkov po 
nacionalnem pravu zadevne države članice, 
tudi v primeru oprostitve. Če v postopkih 
ni bila izrečena obsodba, se lahko osebni 
podatki obdelujejo le za prepoznavanje 
povezav z drugimi preiskavami in 
kazenskimi pregoni, ki so v teku ali 
končani, iz člena 23(2), točka (c).“;

Če pristojni nacionalni organ za vsak 
primer posebej ne odloči drugače, lahko 
Eurojust operativne osebne podatke iz 
točke (a) prvega pododstavka še naprej 
obdeluje tudi po koncu postopkov po 
nacionalnem pravu zadevne države članice, 
tudi v primeru oprostitve. Če v postopkih 
ni bila izrečena obsodba, se osebni podatki 
obdelujejo le za prepoznavanje 
navzkrižnih povezav med preiskavami in 
kazenskimi pregoni, ki so v teku, ki šele 
bodo uvedeni ali ki so že končani, iz 
člena 23(2), točka (c). To velja tudi za 
operativne osebne podatke o osebi, za 
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katero je bila izdana pravnomočna 
odločba o neizvedbi kazenskega pregona.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 29 – odstavek 1 a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pet let od pravnomočnosti sodne 
odločbe zadnje države članice, ki jo zadeva 
preiskava ali pregon, tri leta v primeru 
oprostitve.“;

(b) pet let od pravnomočnosti sodne 
odločbe zadnje države članice, ki jo zadeva 
preiskava ali pregon, tri leta v primeru 
umika obtožnice, oprostitve ali 
pravnomočnosti odločbe o neizvedbi 
kazenskega pregona;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 29 – odstavek 1 a – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) datum, ko je Eurojust obveščen o 
odločitvi pristojnega nacionalnega organa 
v skladu s členom 27(5).

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Uredba (EU) 2018/1727
Člen 54 a – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tožilcem za zvezo, napotenim v Eurojust, 
je odobren dostop do sistema vodenja 
zadev za varno izmenjavo podatkov.

Tožilcem za zvezo, napotenim v Eurojust, 
je odobren dostop do sistema vodenja 
zadev za varno izmenjavo podatkov. 
Eurojust ostaja v skladu s členoma 45 in 
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46 odgovoren za obdelavo osebnih 
podatkov s strani tožilcev za zvezo.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2018/1727
Priloga III – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— priimek, — - za fizično osebo:
priimek,

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2018/1727
Priloga III – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— imena (ime, vzdevek), — imena;
vzdevek,

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2018/1727
Priloga III – točka a – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— identifikacijski dokument, — identifikacijski dokument (vrsta in 
številka);
kraj prebivališča;
- za pravno osebo:
ime podjetja;
pravna oblika;
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naslov sedeža;
- za vse osebe:
telefonske številke,
naslovi IP;
elektronski naslovi;
podatki o računih pri bankah ali 
finančnih ustanovah;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2018/1727
Priloga III – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o terorističnem 
kaznivem dejanju:

(b) informacije o terorističnem 
kaznivem dejanju;
- informacije o pravnih osebah, ki 
sodelujejo pri pripravi ali storitvi 
terorističnega kaznivega dejanja;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2018/1727
Priloga III – točka d – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— podatki o prstnih odtisih, ki so bili 
odvzeti v skladu z nacionalnim pravom 
med kazenskim postopkom,

— podatki o prstnih odtisih in drugi 
razpoložljivi biometrični podatki, ki so bili 
odvzeti v skladu z nacionalnim pravom 
med kazenskim postopkom,
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OBRAZLOŽITEV

Za učinkovit boj proti terorizmu je bistveno, da si pristojni organi držav članic in agencije 
Unije izmenjujejo informacije, ki bi lahko pomagale pri preprečevanju, preiskovanju, 
odkrivanju in preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj.

Bistveno je tudi, da so na voljo kar najbolj popolne, organizirane in posodobljene informacije, 
ki jih je mogoče izmenjati prek varnih komunikacijskih kanalov. 

V skladu s Sklepom Sveta 2005/671/PNZ je treba podatke o primerih terorizma, „ki vplivajo 
na dve ali več držav članic ali bi nanje utegnil[i] vplivati“, poslati Eurojustu.

Vendar je sedanji Eurojustov sistem vodenja zadev (CMS), ki je bil vzpostavljen leta 2008, 
tehnično zastarel ter ne more vključevati in podpirati evropske pravosodne protiteroristične 
evidence, ki je bila vzpostavljena septembra 2019.

Z novo pobudo bo protiteroristična evidenca pravno in tehnično vključena v Eurojustov 
sistem vodenja zadev, da bi lahko Eurojust prepoznaval povezave med vzporednimi 
čezmejnimi postopki v primerih terorizma in drugih primerih hudih kaznivih dejanj ter 
državam članicam zagotavljal povratne informacije. Ta nova uredba bo tudi posodobila 
Eurojustov sistem vodenja zadev in uredila operativni dostop tožilcev za zvezo iz tretjih držav 
do tega sistema. 

V osnutku poročila, ki ga je predstavil poročevalec, so zato predlagane določbe, ki se 
nanašajo na:

 omogočanje prenosa informacij v zgodnji fazi sodnega postopka. To je pomembno za 
zagotovitev, da se lahko že od začetka odkrijejo neznane povezave in da se zagotovi 
takojšnje usklajevanje vzporednih preiskav; 

 zagotavljanje, da je Eurojust obveščen o ukrepih, sprejetih v zvezi z vsako ugotovljeno 
povezavo, tudi če Eurojust ni zaprošen za pomoč;

 zagotavljanje, da pristojni nacionalni organi posodabljajo informacije in Eurojustu 
redno zagotavljajo nove informacije, ki se pojavijo med postopkom;

 ohranitev zelo omejenih izjem za prenos podatkov, povezanih z izključno nacionalnimi 
primeri terorizma;

 spoštovanje načela najmanjšega obsega podatkov; 
 zagotavljanje, da je decentralizirani sistem IT vključen v Eurojustov sistem vodenja 

zadev na način, ki omogoča neposredno pošiljanje/prejemanje/uvoz informacij. 
Decentralizirani sistem IT bodo pristojni organi uporabljali pri uporabi instrumentov 
pravosodnega sodelovanja v skladu s predlagano uredbo o digitalizaciji pravosodnega 
sodelovanja in tudi pri pošiljanju podatkov Eurojustu v skladu s tem predlogom. Nova 
določba v členu 22a(1) bi zagotovila potrebno povezavo med obema uredbama in 
zagotovila, da je decentralizirani sistem IT povezan in zasnovan na način, ki je združljiv 
s sistemom vodenja zadev;

 uvedba novih vrst podatkov, ki jih bo Eurojust obdeloval v okviru protiteroristične 
evidence.
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Predlagane spremembe bodo Eurojustu omogočile, da optimizira svoje sodelovanje s 
pristojnimi organi države članice in jim zagotovi najkakovostnejšo podporo.
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informacij v primerih terorizma

Referenčni dokumenti COM(2021)0757 – C9-0449/2021 – 2021/0393(COD)

Datum predložitve EP 2.12.2021

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE
17.1.2022

Odbori, zaprošeni za mnenje
       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
17.1.2022

Odbori, ki niso podali mnenja
       Datum sklepa

BUDG
9.12.2021

Poročevalec/-ka
       Datum imenovanja

Patryk Jaki
20.4.2022

Obravnava v odboru 5.9.2022

Datum sprejetja 25.10.2022

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

52
1
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Abir Al-Sahlani, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), 
Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-
Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław 
Brudziński, Damien Carême, Patricia Chagnon, Caterina Chinnici, Lena 
Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Sylvie Guillaume, 
Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina 
Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Jeroen 
Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nadine Morano, Javier Moreno 
Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo 
Ressler, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, 
Tomas Tobé, Yana Toom, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi), Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Javier 
Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, 
Matjaž Nemec, Janina Ochojska, Philippe Olivier, Sira Rego, Franco 
Roberti, Rob Rooken, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein

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

Asim Ademov, Mohammed Chahim, Morten Løkkegaard, Jadwiga 
Wiśniewska

Datum predložitve 27.10.2022



PE734.463v02-00 30/30 RR\1266064SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V PRISTOJNEM ODBORU

52 +
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Philippe Olivier

PPE Asim Ademov, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Andrzej 
Halicki, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Janina Ochojska, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, 
Tomas Tobé, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Javier Zarzalejos

RENEW Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Morten 
Løkkegaard, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom

S&D Pietro Bartolo, Mohammed Chahim, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, 
Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Franco 
Roberti, Birgit Sippel, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Tineke 
Strik

1 -
THE LEFT Sira Rego

3 0
ECR Rob Rooken

THE LEFT Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malin Björk

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


