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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

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

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 

 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 

prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 

tiskom.  

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega 

informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav 

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0881), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0532/2016), 

– 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 ter mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0000/2017), 

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

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno 

spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog; 

3. naroči svojemu predsedniku, 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 zagotovitev uspešnosti vračanja 

in povečanje dodane vrednosti razpisov 

ukrepov za vrnitev bi morale države 

članice v SIS vnesti razpise ukrepov za vse 

odločbe o vrnitvi, ki jih izdajo nezakonito 

prebivajočim državljanom tretjih držav v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES. V ta namen bi 

morale države članice razpis ukrepa v SIS 

vnesti tudi takrat, kadar v primerih iz 

člena 2(2) navedene direktive izdajo 

(7) Za zagotovitev uspešnosti vračanja 

in povečanje dodane vrednosti razpisov 

ukrepov za vrnitev bi morale države 

članice v SIS vnesti razpise ukrepov za 

odločbe o vrnitvi, izdane nezakonito 

prebivajočim državljanom tretjih držav v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES. V ta namen bi 

morale države članice razpis ukrepa v SIS 

vnesti tudi takrat, kadar v primerih iz 

člena 2(2) navedene direktive izdajo 
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odločbo, ki nalaga ali navaja obveznost 

vrnitve, zlasti državljanom tretjih držav, ki 

jim je bil v skladu z zakonikom o 

schengenskih mejah zavrnjen vstop ali ki 

so jih pristojni organi prijeli ali prestregli v 

povezavi z nedovoljenim prestopom 

kopenske, morske ali zračne zunanje meje 

države članice in po tem niso pridobili 

dovoljenja za prebivanje ali pravice do 

prebivanja v tej državi članici, in 

državljanom tretjih držav, ki se morajo v 

skladu z nacionalno zakonodajo vrniti 

zaradi kazenske sankcije ali zaradi 

posledice kazenske sankcije ali pa so v 

postopku izročitve. 

odločbo, ki nalaga ali navaja obveznost 

vrnitve, zlasti državljanom tretjih držav, ki 

jim je bil v skladu z zakonikom o 

schengenskih mejah zavrnjen vstop ali ki 

so jih pristojni organi prijeli ali prestregli v 

povezavi z nedovoljenim prestopom 

kopenske, morske ali zračne zunanje meje 

države članice in po tem niso pridobili 

dovoljenja za prebivanje ali pravice do 

prebivanja v tej državi članici, in 

državljanom tretjih držav, ki se morajo v 

skladu z nacionalno zakonodajo vrniti 

zaradi kazenske sankcije ali zaradi 

posledice kazenske sankcije ali pa so v 

postopku izročitve. Za namen te uredbe bi 

bilo treba državam članicam zaradi 

zmanjšanja upravnega bremena 

omogočiti, da ne vnesejo podatkov o 

državljanih tretjih držav, ki jim je bila 

odločba o vrnitvi izdana po zavrnitvi 

vstopa na meji ali po nezakonitem vstopu, 

če so ti državljani tretjih držav do 

odstranitve pridržani. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Ustrezno je, da država članica 

izdajateljica začasno onemogoči dostop do 

obstoječega razpisa ukrepa za vrnitev v 

SIS po odlogu sprejetja ali izvršitve 

odločbe o vrnitvi, izdane v skladu z 

določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES. 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Treba je opredeliti kategorije 

podatkov, ki se lahko vnesejo v SIS v zvezi 

z državljani tretjih držav, ki jim je bila 

izdana odločba o vrnitvi v skladu z 

določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES. Razpisi ukrepov za 

vrnitev bi morali vključevati le tiste 

podatke, ki so potrebni za identifikacijo 

oseb, na katere se osebni podatki nanašajo, 

da bi lahko pristojni organi hitro sprejemali 

informirane odločitve ter da bi se 

zagotovila zaščita pristojnih organov, če je 

to potrebno, pred osebami, ki so 

oborožene, nasilne ali na begu ali ki so 

vključene v katero koli dejavnosti iz 

členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 

2002/475/PNZ o boju proti terorizmu26. 

Za olajšanje identifikacije in odkrivanja 

več identitet bi moral razpis ukrepa 

vsebovati tudi sklic na osebni 

identifikacijski dokument in kopijo takega 

dokumenta, če je na voljo. 

(9) Treba je opredeliti kategorije 

podatkov, ki se lahko vnesejo v SIS v zvezi 

z državljani tretjih držav, ki jim je bila 

izdana odločba o vrnitvi v skladu z 

določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES. Razpisi ukrepov za 

vrnitev bi morali vključevati le tiste 

podatke, ki so potrebni za identifikacijo 

oseb, na katere se osebni podatki nanašajo, 

da bi lahko pristojni organi hitro sprejemali 

informirane odločitve ter da bi se 

zagotovila zaščita pristojnih organov, če je 

to potrebno, pred osebami, ki so 

oborožene, nasilne ali na begu ali ki so 

vključene v katero koli dejavnost iz 

Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 

parlamenta in Sveta26. Za olajšanje 

identifikacije in odkrivanja več identitet bi 

moral razpis ukrepa vsebovati tudi sklic na 

osebni identifikacijski dokument in kopijo 

takega dokumenta, če je na voljo. 

__________________ __________________ 

26 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z 

dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu 

(UL L 164, 22.6.2002, str. 3). 

26 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). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Vsaka država članica bi morala 

imenovati organ, ki bo odgovoren za 

izmenjavo dopolnilnih podatkov o razpisih 

ukrepov za vrnitev, da bi se zagotovilo 

učinkovito in hitro sodelovanje med 

državami članicami. 

(10) Urad SIRENE v vsaki državi 

članici bi moral biti odgovoren za 

izmenjavo dopolnilnih podatkov o razpisih 

ukrepov za vrnitev, da bi se zagotovilo 

učinkovito in hitro sodelovanje med 

državami članicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Razpise ukrepov za vrnitev bi bilo 

treba izbrisati takoj, ko je država članica 

ali pristojni organ, ki je izdal odločbo o 

vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je 

bila vrnitev izvedena. Če odločbo o vrnitvi 

spremlja prepoved vstopa, bi se morala 

prepoved vstopa vnesti v SIS v skladu s 

členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx 

[mejne kontrole]. V takih primerih bi 

morale države članice sprejeti vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, 

ko državljan tretje države zapusti 

schengensko območje, in sprožitvijo 

razpisa ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni 

časovnega zamika. 

(12) Če odločbo o vrnitvi spremlja 

prepoved vstopa, bi se morala prepoved 

vstopa vnesti v SIS v skladu s 

členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx 

[mejne kontrole]. V takih primerih bi 

morale države članice sprejeti vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, 

ko državljan tretje države zapusti 

schengensko območje, in sprožitvijo 

razpisa ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni 

časovnega zamika. Če odločbe o vrnitvi ne 

spremlja prepoved vstopa, bi moral razpis 

ukrepa za vrnitev ostati dostopen v 

sistemu največ pet let od trenutka, ko je 

država članica ali pristojni organ, ki je 

izdal odločbo o vrnitvi v skladu z 

določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je 

bila vrnitev izvedena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Razpisi ukrepov v SIS bi se morali 

hraniti le toliko časa, kolikor je potrebno 

za izpolnitev namena, za katerega so bili 

vneseni. V skladu s členom 34 Uredbe 

(EU) 2018/xxx [mejne kontrole] je obdobje 

pregleda za razpise ukrepov v zvezi z 

državljani tretjih držav pet let. 

(15) V skladu s členom 34 Uredbe (EU) 

2018/xxx [mejne kontrole] je obdobje 

pregleda za razpise ukrepov v zvezi z 

državljani tretjih držav pet let. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Podatki, ki se obdelujejo v SIS ali 

posredujejo na podlagi izmenjave 

dopolnilnih podatkov, lahko državi članici 

izvršiteljici zagotovijo informacije, ki so 

koristne za hitro identifikacijo nezakonito 

prebivajočega državljana tretje države in 

ponovno izdajo njegovih dokumentov za 

namene vrnitve v tretjo državo. V 

posameznih primerih bi morala biti v ta 

namen omogočena izmenjava takih 

podatkov in informacij s tretjo državo. Za 

izmenjavo vseh osebnih podatkov bi morali 

veljati jasni pogoji, izmenjavo pa bi bilo 

treba izvajati v skladu z določbami Uredbe 

(EU) 2016/679 in s soglasjem države 

članice, ki je izdala razpis ukrepa. 

(16) Podatki, ki se obdelujejo v SIS ali 

posredujejo na podlagi izmenjave 

dopolnilnih podatkov, lahko državi članici 

izvršiteljici zagotovijo informacije, ki so 

potrebne za hitro identifikacijo nezakonito 

prebivajočega državljana tretje države in 

ponovno izdajo njegovih dokumentov za 

namene vrnitve v tretjo državo. V 

posameznih primerih bi morala biti v ta 

namen omogočena izmenjava takih 

podatkov in informacij s tretjo državo. Za 

izmenjavo vseh osebnih podatkov bi morali 

veljati jasni pogoji, izmenjavo pa bi bilo 

treba izvajati v skladu z določbami Uredbe 

(EU) 2016/679 in s soglasjem države 

članice, ki je izdala razpis ukrepa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Ta uredba spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, priznana v 

Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Opravljeno je bilo posvetovanje z 

Evropskim nadzornikom za varstvo 

podatkov v skladu s členom 28(2) 

Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje 

podal [...] – 

(28) Opravljeno je bilo posvetovanje z 

Evropskim nadzornikom za varstvo 

podatkov v skladu s členom 28(2) 

Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje 

podal 3. maja 2017 – 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „odločba o vrnitvi“ pomeni 

odločbo o vrnitvi, kakor je opredeljena v 

členu 3(4) Direktive 2008/115/ES; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „odločba o vrnitvi, izdana v skladu 

z določbami, ki upoštevajo Direktivo 

2008/115/ES,“ pomeni odločbo o vrnitvi v 

smislu točke (c) in upravno ali sodno 

odločbo ali akt, ki navaja ali opredeljuje, 

da je prebivanje državljana tretje države 

nezakonito, ter nalaga ali navaja 

obveznost vrnitve in je izdan pod pogoji iz 

člena 2(2) Direktive 2008/115/ES; 

(d) „odločba o vrnitvi, izdana v skladu 

z določbami, ki upoštevajo Direktivo 

2008/115/ES,“ pomeni odločbo o vrnitvi, 

kakor je opredeljena v členu 3(4) 

Direktive 2008/115/ES, in odločbo, izdano 
pod pogoji iz člena 2(2) Direktive 

2008/115/ES; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podatki o državljanih tretjih držav, 

ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo 

za namene preverjanja, ali je bila 

obveznost vrnitve izpolnjena, in za 

podporo izvrševanju odločbe. Razpis 

ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda 

odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki 

upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. 

1. Podatki o državljanih tretjih držav, 

ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v 

skladu z določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo 

za namene preverjanja, ali je bila 

obveznost vrnitve izpolnjena, in za 

podporo izvrševanju odločbe. Razpis 

ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda 

odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki 

upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Države 

članice se lahko odločijo, da ne bodo 

vnesle podatkov o državljanih tretjih 

držav, ki jim je bila izdana odločba o 

vrnitvi v skladu s členom 2(2)(a) 

Direktive 2008/115/ES, če so ti državljani 

tretjih držav do odstranitve pridržani. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

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

3. V razpis ukrepa se takoj zabeleži 

odlog sprejetja ali izvršitve odločbe o 

vrnitvi, izdane v skladu z določbami, ki 

upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. 

3. V razpis ukrepa se takoj zabeleži 

odlog sprejetja ali izvršitve odločbe o 

vrnitvi, izdane v skladu z določbami, ki 

upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Država 

članica izdajateljica onemogoči iskanje 

posodobljenega razpisa ukrepa, kar 

pomeni, da iskanje razpisa ukrepa ne bo 

omogočeno končnim uporabnikom in da 

bo razpis ukrepa dostopen le uradu 

SIRENE, dokler odločba o vrnitvi ne bo 

ponovno začela veljati. Države članice 

hranijo statistične podatke o številu 

razpisov ukrepov, pri katerih se uporabi ta 

funkcija. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka j 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) ali je zadevna oseba oborožena, 

nasilna, na begu ali vpletena v katero koli 

dejavnost iz členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega 

sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti 

terorizmu; 

(j) ali je zadevna oseba oborožena, 

nasilna, na begu ali vpletena v katero koli 

dejavnost iz naslova II ali III Direktive 

(EU) 2017/541; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka u 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(u) daktilografski podatki; (u) podatki o prstnih odtisih; 

Or. en 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Razpis ukrepa ne sme biti vnesen brez 

podatkov iz točk (a), (g), (k), (m), (n) in 

(w). Če so na voljo, se vnesejo tudi vsi 

ostali podatki, navedeni zgoraj. 

Razpis ukrepa ne sme biti vnesen brez 

podatkov iz točk (a), (g), (k), (m), (n), (w) 

in vsaj iz točke (t) ali (u). Za zagotovitev 

zelo natančne identifikacije bi bilo treba 

podatkom o prstnih odtisih vedno dati 

prednost pred fotografijami in podobami 

obraza. Če so na voljo, se vnesejo tudi vsi 

ostali podatki, navedeni zgoraj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsaka država članica imenuje organ, ki je 

odgovoren za izmenjavo dopolnilnih 

podatkov o državljanih tretjih držav, ki se 

morajo vrniti, v skladu z določbami 

Priročnika SIRENE iz člena 8 Uredbe (EU) 

2018/xxx [mejne kontrole]. 

Vsaka država članica imenuje svoj urad 

SIRENE kot organ, ki zagotavlja 

izmenjavo in razpoložljivost vseh 

dopolnilnih podatkov o državljanih tretjih 

držav, ki se morajo vrniti, v skladu z 

določbami Priročnika SIRENE iz člena 8 

Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Država članica izdajateljica razpis 

ukrepa izbriše takoj, ko prejme potrditev 

2. Država članica izdajateljica razpis 

ukrepa izbriše, ko prejme potrditev vrnitve, 
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vrnitve. če in takoj ko razpis ukrepa za prepoved 

vstopa postane aktiven v skladu s 

členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx 

[mejne kontrole].  

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če ni postal aktiven noben razpis ukrepa 

za prepoved vstopa, bi moral razpis 

ukrepa za vrnitev ostati dostopen v 

sistemu največ pet let od trenutka, ko je 

država članica ali pristojni organ, ki je 

izdal odločbo o vrnitvi v skladu z 

določbami, ki upoštevajo 

Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je 

bila vrnitev izvedena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice Evropski agenciji za 

operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja 

svobode, varnosti in pravice, ustanovljeni z 

Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta36 (v nadaljnjem 

besedilu: Agencija), vsak mesec zagotovijo 

statistične podatke o številu potrjenih 

vrnitev, o tem, ali je bila obveznost vrnitve 

prostovoljno ali prisilno izpolnjena, in o 

namembnih tretjih državah. Navedeni 

statistični podatki ne vsebujejo osebnih 

3. Države članice Evropski agenciji za 

operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja 

svobode, varnosti in pravice, ustanovljeni z 

Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta36 (v nadaljnjem 

besedilu: Agencija), vsak mesec zagotovijo 

statistične podatke o številu potrjenih 

vrnitev, o tem, ali je bila obveznost vrnitve 

prostovoljno ali prisilno izpolnjena, in o 

namembnih tretjih državah. Navedeni 

statistični podatki ne vsebujejo osebnih 
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podatkov. podatkov. Agencija mesečne statistične 

podatke vključi v letno poročilo, ki se 

objavi v skladu s členom 11. 

__________________ __________________ 

36 Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 

o ustanovitvi Evropske agencije za 

operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja 

svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 

1.11.2011, str. 1). 

36 Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 

o ustanovitvi Evropske agencije za 

operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja 

svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 

1.11.2011, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. CS-SIS države članice obvesti o 

njihovih razpisih ukrepov za vrnitev, pri 

katerih se je obdobje za prostovoljni odhod 

izteklo. 

1. CS-SIS urade SIRENE v državah 

članicah obvesti o njihovih razpisih 

ukrepov za vrnitev, pri katerih se je 

obdobje za prostovoljni odhod izteklo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar pristojni organ identificira 

državljana tretje države, v zvezi s katerim 

je bil izdan razpis ukrepa za vrnitev, in je 

isti organ ugotovil, da obveznost vrnitve ni 

bila izpolnjena, se navedeni organ na 

podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov 

takoj posvetuje z državo članico 

izdajateljico, da se nemudoma določi 

ukrep, ki ga je treba sprejeti. 

2. Brez poseganja v člen 6, kadar 

pristojni organ identificira državljana tretje 

države, v zvezi s katerim je bil izdan razpis 

ukrepa za vrnitev, in je isti organ ugotovil, 

da obveznost vrnitve ni bila izpolnjena, se 

navedeni organ na podlagi izmenjave 

dopolnilnih podatkov takoj posvetuje z 

državo članico izdajateljico, da se 

nemudoma določi ukrep, ki ga je treba 
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sprejeti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar namerava država članica 

izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo 

dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja 

državljanu tretje države, v zvezi s katerim 

je druga država članica vnesla razpis 

ukrepa za vrnitev, se prva država članica 

na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov 

najprej posvetuje z državo članico, ki je 

vnesla razpis ukrepa. Država članica, ki je 

vnesla razpis ukrepa, odgovori v sedmih 

dneh. Če se država članica, ki namerava 

izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo 

dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja, 

odloči, da bo dovoljenje izdala, se razpis 

ukrepa za vrnitev izbriše. 

1. Preden se država članica uradno 

odloči podeliti državljanstvo ali izdati 

dovoljenje za prebivanje ali drugo 

dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja 

državljanu tretje države, v zvezi s katerim 

je druga država članica vnesla razpis 

ukrepa za vrnitev, se prva država članica 

na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov 

najprej posvetuje z državo članico, ki je 

vnesla razpis ukrepa. Država članica, ki je 

vnesla razpis ukrepa, zagotovi dokončen 

odgovor v sedmih dneh. Če v sedmih dneh 

ni odgovora, država članica, ki ga zahteva, 

lahko domneva, da država članica, ki je 

vnesla razpis ukrepa, nima pomislekov 

glede podelitve državljanstva ali izdaje 

dovoljenja za prebivanje ali drugega 

dovoljenja, ki daje pravico do prebivanja. 

Če se podeli državljanstvo ali izda 

dovoljenje za prebivanje ali drugo 

dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja, 

se razpis ukrepa za vrnitev izbriše. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar namerava država članica 

vnesti razpis ukrepa za vrnitev v zvezi z 

2. Preden se država članica odloči 

vnesti razpis ukrepa za vrnitev v zvezi z 
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državljanom tretje države, ki ima veljavno 

dovoljenje za prebivanje druge države 

članice ali drugo dovoljenje druge države 

članice, ki daje pravico do prebivanja, o 

tem na podlagi izmenjave dopolnilnih 

podatkov obvesti državo članico, ki je 

izdala dovoljenje, da se lahko navedena 

država članica odloči, ali obstajajo 

utemeljeni razlogi za odvzem dovoljenja. 

Država članica, ki je izdala dovoljenje, v 

sedmih dneh zagotovi dokončen odgovor. 

državljanom tretje države, ki ima veljavno 

dovoljenje za prebivanje druge države 

članice ali drugo dovoljenje druge države 

članice, ki daje pravico do prebivanja, o 

tem na podlagi izmenjave dopolnilnih 

podatkov obvesti državo članico, ki je 

izdala dovoljenje, da se lahko navedena 

država članica odloči, ali obstajajo 

utemeljeni razlogi za odvzem dovoljenja. 

Država članica, ki je izdala dovoljenje, v 

sedmih dneh zagotovi dokončen odgovor. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar je državljan tretje države, v 

zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa 

za vrnitev, identificiran ob vstopu prek 

zunanjih meja, država članica, ki je 

zadevnega državljana tretje države 

identificirala, to na podlagi izmenjave 

dopolnilnih podatkov takoj sporoči državi 

članici izdajateljici, da se razpis ukrepa 

izbriše. 

4. Kadar je državljan tretje države, v 

zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa 

za vrnitev, identificiran ob vstopu prek 

zunanjih meja, država članica, ki je 

zadevnega državljana tretje države 

identificirala, to na podlagi izmenjave 

dopolnilnih podatkov sporoči državi članici 

izdajateljici. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v člena 6 in 8 se 

razpisi ukrepov za vrnitev izbrišejo, ko 

pristojni organ razveljavi ali odpravi 

odločbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa. 

Razpisi ukrepov za vrnitev se prav tako 

1. Brez poseganja v člena 6 in 8 se 

razpisi ukrepov za vrnitev izbrišejo, ko 

pristojni organ razveljavi ali odpravi 

odločbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa. 
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izbrišejo, če zadevni državljan tretje 

države lahko dokaže, da je zapustil 

ozemlje držav članic skladno z odločbo o 

vrnitvi, izdano v skladu z določbami, ki 

upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Podatki, obdelani v SIS, in povezani 

dopolnilni podatki v skladu s to uredbo se z 

dovoljenjem države članice izdajateljice 

lahko prenesejo v tretjo državo ali se ji 

dajo na voljo v skladu s poglavjem V 

Uredbe (EU) 2016/679, in sicer le za 

identifikacijo nezakonito prebivajočega 

državljana tretje države in izdajo 

identifikacijskega ali potovalnega 

dokumenta navedenemu državljanu tretje 

države zaradi vrnitve. 

Podatki, obdelani v SIS, in povezani 

dopolnilni podatki, izmenjani v skladu s to 

uredbo se z dovoljenjem države članice 

izdajateljice lahko prenesejo v tretjo državo 

ali se ji dajo na voljo v skladu s 

poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, in 

sicer le, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (a)  podatki se prenesejo ali dajo na 

voljo le za identifikacijo nezakonito 

prebivajočega državljana tretje države in 

izdajo identifikacijskega ali potovalnega 

dokumenta navedenemu državljanu tretje 

države zaradi vrnitve; 

 (b)  zadevni državljan tretje države je 

bil obveščen, da se bodo njegovi osebni 

podatki izmenjali z organi tretje države; 

 (c)  informacije o dejstvu, da je 

nezakonito prebivajoči državljan tretje 

države v državi članici vložil prošnjo za 

mednarodno zaščito, se ne razkrijejo 

nobeni tretji državi, zlasti kadar je ta 

država tudi izvorna država prosilca. 

 Podatki, ki se obdelujejo v SIS, in 

povezani dopolnilni podatki, izmenjani v 

skladu s to uredbo, se tretji državi ne dajo 

na voljo v primeru odloga sprejetja ali 
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izvršitve odločbe o vrnitvi v skladu s 

členom 3(3). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Agencija vse statistične podatke vključi v 

letno poročilo, ki se objavi. Poročilo se 

posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu 

in Komisiji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če niso opredeljene v tej uredbi, se za 

podatke, ki se vnašajo v SIS in v njem 

obdelujejo v skladu s to uredbo, 

uporabljajo določbe o nalogah držav članic 

in Agencije, vnosu in obdelavi razpisov 

ukrepov, pogojih dostopa do razpisov 

ukrepov in njihove hrambe, obdelavi 

podatkov, varstvu podatkov, odškodninski 

odgovornosti ter spremljanju in statističnih 

podatkih iz členov 6 do 19, člena 20(3) in 

(4) ter členov 21, 22, 28, 29(4) in 33 do 54 

Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole]. 

Če niso opredeljene v tej uredbi, se za 

podatke, ki se vnašajo v SIS in v njem 

obdelujejo v skladu s to uredbo, 

uporabljajo določbe o nalogah držav članic 

in Agencije, vnosu in obdelavi razpisov 

ukrepov, pogojih dostopa do razpisov 

ukrepov in njihove hrambe, obdelavi 

podatkov, varstvu podatkov, odškodninski 

odgovornosti ter spremljanju in statističnih 

podatkih iz člena 3, členov 6 do 19, 

člena 20(3) in (4) ter členov 21, 22, 28, 

29(4) in 33 do 54 Uredbe (EU) 2018/xxx 

[mejne kontrole]. 

Or. en 

 



 

PE606.233v01-00 20/20 PR\1128831SL.docx 

SL 

OBRAZLOŽITEV 

 

Uporaba schengenskega informacijskega sistema za izmenjavo informacij o odločbah o 

vrnitvi je še en majhen, vendar pomemben korak v sklopu ukrepov Unije za povečanje 

učinkovitosti vračanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Povečanje 

učinkovitosti politike vračanja Unije je nujno za ohranjanje zaupanja javnosti v politiko Unije 

na področju migracij in azila. 

 

Poročevalec želi poudariti, da sedanja politika vračanja Unije še zdaleč ni učinkovita. 

Leta 2015 je bilo 533.395 migrantom brez urejenega statusa odrejeno, da zapustijo Evropsko 

unijo, vendar jih je bilo dejansko vrnjenih le približno 42 %. Če pri tem ne upoštevamo 

vrnitev na Zahodni Balkan, se stopnja vračanja iz Evropske unije dodatno zniža na 27 %. 

 

Ta predlog predvideva vzpostavitev prvega vseevropskega sistema za izmenjavo informacij 

med državami članicami o odločbah o vrnitvi, ki bo omogočil spremljanje, ali so državljani 

tretjih držav, ki so jim bile navedene odločbe izdane, zapustili ozemlje držav članic, in 

izvajanje odločb o vrnitvi na ravni Unije, kar naj bi povečalo učinkovitost politik vračanja 

Unije. 

 

Da bi okrepili predlog Komisije in ga uskladili z drugimi instrumenti o migracijah, ki 

podpirajo politiko vračanja Unije, kot je sistem Eurodac, poročevalec v predlog dodaja 

možnost, da razpisi ukrepov ostanejo aktivni pet let, če odločbe o vrnitvi ne spremlja 

prepoved vstopa. Tako bodo te pomembne informacije o migraciji državljanov tretjih držav 

razpoložljive pet let.  

 

Poleg tega poročevalec meni, da bi morale države članice tudi za ta predlog Komisije o 

uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje uporabljati že obstoječo 

infrastrukturo, ki zagotavlja učinkovito izmenjavo dopolnilnih podatkov. Zato je treba urad 

SIRENE imenovati za organ, ki bo odgovoren za učinkovito in hitro izmenjavo dopolnilnih 

podatkov v zvezi z razpisi ukrepov za vrnitev med državami članicami. 

 


