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Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2013 o spremenjenem 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema „EURODAC“ za 
primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. […/…][o 
vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje 
prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva], in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, 
ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega 
pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za 
operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in 
pravice (prenovitev) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije Parlamentu in Svetu 
(COM(2012)0254),

– ob upoštevanju členov 294(2), 78(2)(e), 87(2)(a) in 88(2)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-
0148/2012),

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

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 20. septembra 2012, naslovljenega 
na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 
87(3) poslovnika,

– ob upoštevanju zavez predstavnika Sveta v pismu z dne 27. marca 2013, da bo v skladu s 
členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije odobril to stališče, 

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0432/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene 
kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z 
omenjenimi spremembami, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih 
sprememb;

1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.



1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju, ob upoštevanju 
priporočil posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. junija 2013 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe 
Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic 
vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s 
podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in 
Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o 
ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov 
s področja svobode, varnosti in pravice

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 603/2013.)


