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Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 122
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

- ob upoštevanju mnenja evropskega varuha osebnih podatkov z dne 19. oktobra 2005 in 
mnenja delovne skupine iz člena 29 z dne 25. novembra 2005,

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja pomen varnosti podatkov in izpostavlja mnenji, katerih 
mnogi deli predstavljajo osnovo za druge predloge sprememb.
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Predlog uredbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 123
Uvodna izjava 5

(5) SIS II s podporo izvajanja politik v zvezi 
z gibanjem oseb, ki so del schengenskega 
pravnega reda, predstavlja izravnalni ukrep 
za vzdrževanje visoke stopnje varnosti na 
območju brez kontrol na notranjih mejah 
med državami članicami. 

(5) SIS II mora kot izravnalni ukrep
zagotoviti visoko stopnjo varnosti na 
območju brez kontrol na notranjih mejah 
med državami članicami. 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 124
Uvodna izjava 5

(5) SIS II s podporo izvajanja politik v zvezi 
z gibanjem oseb, ki so del schengenskega 
pravnega reda, predstavlja izravnalni ukrep 
za vzdrževanje visoke stopnje varnosti na 
območju brez kontrol na notranjih mejah 
med državami članicami. 

(5) SIS II s podporo izvajanja politik v zvezi 
z gibanjem oseb, ki so del schengenskega 
pravnega reda, predstavlja izravnalni ukrep 
za vzdrževanje visoke stopnje varnosti na 
območju brez kontrol na notranjih mejah 
med državami članicami in za izvajanje 
določb naslova IV Pogodbe ES o prostem 
pretoku oseb.

Or. en

Obrazložitev

Naslov IV konsolidirane različice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti govori o vizah, 
azilu, priseljevanju in drugih politikah, ki so povezane s prostim gibanjem oseb in bi morale 
biti zato vključene v predlog. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 125
Uvodna izjava 6
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Treba je opredeliti cilje SIS II in določiti 
pravila glede njegovega delovanja, uporabe 
in odgovornosti, vključno s tehnično 
zgradbo in financiranjem, kategorijami 
podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, 
razlogi za vnos, merili za njihov vnos, 
organi, pooblaščenimi za dostop, 
medsebojnimi povezavami med razpisi 
ukrepov in nadaljnjimi pravili o obdelavi 
podatkov in varstvu osebnih podatkov.

Treba je opredeliti cilje SIS II in določiti 
pravila glede njegovega delovanja, uporabe 
in odgovornosti, vključno s tehnično 
zgradbo, visoko ravnjo varnosti in 
financiranjem, kategorijami podatkov, ki jih 
je treba vnesti v sistem, razlogi za vnos, 
merili za njihov vnos, organi, pooblaščenimi 
za dostop, medsebojnimi povezavami med 
razpisi ukrepov in nadaljnjimi pravili o 
obdelavi podatkov in varstvu osebnih 
podatkov. 

Or. en

Obrazložitev

Vzdrževanje tovrstne zbirke podatkov zahteva jasne smernice, ki bodo zagotovile varno 
delovanje zbirke, zato je potrebno določiti odgovornost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 126
Uvodna izjava 7

(7) Izdatki, povezani z delovanjem SIS II, 
gredo v breme proračuna Evropske unije. 

(7) Izdatki, povezani z delovanjem SIS II, 
gredo v breme proračuna Evropske unije. Če 
pa se države članice odločijo narediti 
nacionalne kopije, nosijo s tem povezane 
stroške same.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 127
Uvodna izjava 8

(8) Primerno je urediti priročnik s 
podrobnimi pravili za izmenjavo dopolnilnih 
podatkov v zvezi z izvajanjem razpisanih 
ukrepov. Nacionalni organi v vsaki državi 
članici morajo zagotoviti izmenjavo teh 
podatkov.

(8) Potrebno je urediti priročnik s 
podrobnimi pravili za izmenjavo dopolnilnih 
podatkov v zvezi z izvajanjem razpisanih 
ukrepov. Nacionalni organi v vsaki državi 
članici morajo zagotoviti izmenjavo teh 
podatkov. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 128
Uvodna izjava 9

(9) Komisija bi morala biti odgovorna za 
operativno vodenje SIS II, zlasti da se 
zagotovi gladek prehod med razvojem 
sistema in začetkom njegovega delovanja. 

(9) Komisija bi morala biti odgovorna za 
operativno vodenje SIS II, zlasti da se 
zagotovi gladek prehod med razvojem 
sistema in začetkom njegovega delovanja. 
Podatki, ki so shranjeni v sedanjem SIS, se 
lahko prenesejo v novi sistem le po reviziji 
sedanjega sistema in preverjanju 
neoporečnosti podatkov, ki jih vsebuje.

Or. en

Obrazložitev

Stare podatke bi bilo treba pred njihovim prenosom v novo zbirko podatkov preveriti in 
revidirati, da bi tako preprečili prenos vseh napačnih ali nezanesljivih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 129
Uvodna izjava 9

(9) Komisija bi morala biti odgovorna za 
operativno vodenje SIS II, zlasti da se 
zagotovi gladek prehod med razvojem 
sistema in začetkom njegovega delovanja. 

(9) Med prehodnim obdobjem treh let po 
začetku veljavnosti te uredbe bi morala biti 
Komisija odgovorna za operativno vodenje 
SIS II, zlasti da se zagotovi gladek prehod 
med razvojem sistema in začetkom 
njegovega delovanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 130
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Po prehodnem obdobju treh let po 
začetku veljavnosti te uredbe mora biti 
operativno vodenje odgovornost Evropske 
agencije za operativno vodenje obsežnih 
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sistemov IT.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 131
Uvodna izjava 12

(12) SIS II mora dovoljevati obdelavo 
biometričnih podatkov kot pomoč pri 
zanesljivi identifikaciji zadevnih 
posameznikov. V istem kontekstu mora SIS 
II omogočati tudi obdelavo podatkov oseb, 
katerih identiteta je bila zlorabljena, da se 
prepreči neprijetnosti, nastale zaradi napačne 
identifikacije, pri tem je treba upoštevati 
ustrezne nadzorne ukrepe, zlasti odobritev 
zadevnih oseb in strogo omejitev namenov, 
v katere se take podatke lahko zakonito 
obdeluje.

(12) SIS II mora omogočati obdelavo 
podatkov oseb, katerih identiteta je bila 
zlorabljena, da se prepreči neprijetnosti, 
nastale zaradi napačne identifikacije, pri tem 
je treba upoštevati ustrezne nadzorne ukrepe, 
zlasti odobritev zadevnih oseb in strogo 
omejitev namenov, v katere se take podatke 
lahko zakonito obdeluje.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 16(1)(d) in (e).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 132
Uvodna izjava 12

(12) SIS II mora dovoljevati obdelavo 
biometričnih podatkov kot pomoč pri 
zanesljivi identifikaciji zadevnih 
posameznikov. V istem kontekstu mora SIS 
II omogočati tudi obdelavo podatkov oseb, 
katerih identiteta je bila zlorabljena, da se 
prepreči neprijetnosti, nastale zaradi napačne 
identifikacije, pri tem je treba upoštevati 
ustrezne nadzorne ukrepe, zlasti odobritev 
zadevnih oseb in strogo omejitev namenov, 
v katere se take podatke lahko zakonito 
obdeluje.

(12) SIS II mora dovoljevati obdelavo 
biometričnih podatkov kot pomoč pri 
zanesljivi identifikaciji zadevnih 
posameznikov. Vseeno pa se biometrični 
podatki ne smejo uporabljati kot iskalno 
orodje. V istem kontekstu mora SIS II 
omogočati tudi obdelavo podatkov 
posameznikov, katerih identiteta je bila 
zlorabljena, da se prepreči neprijetnosti, 
nastale zaradi napačne identifikacije, pri tem 
je treba določiti ustrezne nadzorne ukrepe, 
zlasti privolitev zadevnih posameznikov in 
strogo omejitev namenov, v katere se take 
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podatke lahko zakonito obdeluje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 133
Uvodna izjava 13

(13) SIS II mora državi članici omogočiti 
vzpostavitev povezave med razpisi ukrepov. 
Vzpostavitev povezav med dvema ali več 
razpisi ukrepov s strani države članice ne 
sme vplivati na ukrep, ki ga je treba izvesti, 
obdobje hranjenja ali pravice dostopa do 
razpisanih ukrepov.

(13) SIS II mora državi članici omogočiti 
vzpostavitev povezave med razpisi ukrepov. 
Vzpostavitev povezav s strani države članice 
ne sme vplivati na ukrep, ki ga je treba 
izvesti, obdobje hranjenja ali pravice 
dostopa do razpisanih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Coelho

Predlog spremembe 134
Uvodna izjava 14

(14) Direktiva 1995/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov se uporablja za obdelavo osebnih 
podatkov pri uporabi te uredbe. To vključuje 
imenovanje upravljavca v skladu s členom 
2(d) navedene direktive in možnost držav 
članic, da določijo izjeme in omejitve glede 
nekaterih določenih pravic in obveznosti v 
skladu s členom 13(1) navedene direktive, 
vključno kar zadeva pravice dostopa in 
obveščanja zadevnih posameznikov. Kjer je 
potrebno, je treba načela iz Direktive 
1995/46/ES v tej uredbi dopolniti ali 
obrazložiti. 

(14) Direktiva 1995/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov se uporablja za obdelavo osebnih 
podatkov pri uporabi te uredbe. To vključuje 
imenovanje upravljavca v skladu s členom 
2(d) navedene direktive in možnost držav 
članic, da določijo izjeme in omejitve glede 
nekaterih določenih pravic in obveznosti v 
skladu s členom 13(1) navedene direktive, 
vključno kar zadeva pravice dostopa in 
obveščanja zadevnih posameznikov. Kjer je 
potrebno, je treba načela iz Direktive 
1995/46/ES v tej uredbi dopolniti ali 
obrazložiti. V tej uredbi je za nekatera 
vprašanja glede varovanja podatkov 
potrebna celovita ureditev, da bi zagotovili, 
da jih bodo države članice enotno izvajale. 
Če določenega vprašanja ureditev v tej 
uredbi ne ureja v celoti, so v celoti veljavne 
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določbe Direktive 95/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Raison d’être te uredbe je opredelitev pravil, ki bodo urejala uporabo sistema SIS II. Ta 
pravila bi morala biti kar se da izčrpna, da bi na ta način zagotovili večjo jasnost besedila s 
pravnega stališča in dobro izvajanje uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 135
Uvodna izjava 21

(21) Primerno je določiti prehodne določbe 
glede razpisanih ukrepov v SIS v skladu s 
Schengensko konvencijo, ki se jih bo 
preneslo v SIS II, ali razpisanih ukrepov v 
SIS II v prehodnem obdobju, preden začnejo 
veljati vse določbe te uredbe. Nekatere 
določbe schengenskega pravnega reda se 
bodo še uporabljale v omejenem časovnem 
obdobju, dokler države članice ne preverijo 
skladnosti navedenih razpisanih ukrepov z 
novim pravnim okvirom. 

(21) Primerno je določiti prehodne določbe 
glede razpisanih ukrepov v SIS v skladu s 
Schengensko konvencijo, ki se jih bo 
preneslo v SIS II, ali razpisanih ukrepov v 
SIS II v prehodnem obdobju, preden začnejo 
veljati vse določbe te uredbe. Ti razpisani 
ukrepi se lahko vključijo v SIS II samo, če 
se lahko zagotovi njihova neoporečnost. 
Nekatere določbe schengenskega pravnega 
reda se bodo še uporabljale v omejenem 
časovnem obdobju, dokler države članice ne 
preverijo skladnosti navedenih razpisanih 
ukrepov z novim pravnim okvirom. 
Razpisane ukrepe, ki z njim niso skladni, je 
treba izbrisati.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 136
Uvodna izjava 21 a (novo)

(21a) Da bi zagotovili pravilno delovanje 
SIS II, je treba izvesti revizijo sedanjega 
SIS, pri tem pa upoštevati varnost in 
neoporečnost informacij in razpisanih 
ukrepov v sistemu, sam tehnični sistem, 
komunikacijsko infrastrukturo z 
nacionalnimi dostopnimi točkami in tako 
dalje. Rezultate te revizije je treba 
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upoštevati, še preden začne SIS II delovati.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 137
Uvodna izjava 21 b (novo)

(21b) Za SIS II je treba razviti splošen 
varnostni načrt še pred začetkom delovanja 
sistema. Ta načrt mora upoštevati tako 
fizične kot vedenjske vidike varnosti 
sistema na nacionalni in evropski ravni. 
Načrt mora vsebovati jasen pregled 
odgovornosti vsake zadevne osebe na vseh 
ravneh.

Or. en

Obrazložitev

Široka analiza varnosti ne obsega samo tehnične zaščite sistema, pač pa tudi vedenje ljudi, ki 
s sistemom upravljajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 138
Uvodna izjava 22 a (novo)

(22a) SIS II se lahko poveže z drugimi 
zbirkami podatkov le po opravljeni temeljiti 
analizi varnosti. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 139
Člen 1, odstavek 1

1. Vzpostavi se računalniški informacijski 
sistem, imenovan druga generacija 
schengenskega informacijskega sistema (v 

1. Vzpostavi se računalniški informacijski 
sistem, imenovan druga generacija 
schengenskega informacijskega sistema (v 
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nadaljnjem besedilu „SIS II“), da se 
pristojnim organom držav članic omogoči 
sodelovanje z izmenjavo podatkov v namene 
kontrol oseb in stvari. 

nadaljnjem besedilu „SIS II“), da se 
omogoči pristojnim organom držav članic 
sodelovanje z izmenjavo podatkov v 
namene, navedene v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 140
Člen 1, odstavek 2

2. SIS II bo pripomogel k vzdrževanju 
visoke stopnje varnosti na območju brez 
kontrol na notranjih mejah med državami 
članicami.

2. SIS II bo pripomogel k vzdrževanju 
visoke stopnje varnosti na območju brez 
kontrol na notranjih mejah med državami 
članicami in izvajanju določb naslova IV 
Pogodbe ES o prostem gibanju oseb. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 141
Člen 1, odstavek 2

2. SIS II bo pripomogel k vzdrževanju
visoke stopnje varnosti na območju brez 
kontrol na notranjih mejah med državami 
članicami.

2. Namen SIS II bo zagotoviti visoko 
stopnjo varnosti na območju brez kontrol na 
notranjih mejah med državami članicami.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 142
Člen 2, odstavek 2

2. Ta uredba tudi opredeljuje določbe o 
tehnični zgradbi SIS II, odgovornostih držav 
članic in Komisije, obdelavi splošnih 
podatkov, pravicah zadevnih posameznikov 
in odgovornosti.

2. Ta uredba tudi opredeljuje določbe o 
tehnični in varnostni zgradbi SIS II, 
odgovornostih držav članic in Komisije, 
obdelavi splošnih podatkov, pravicah 
zadevnih posameznikov in odgovornosti za 
neoporečnost sistema.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 143
Člen 4, odstavek 1, črka (b)

(b) ene ali dveh dostopnih točk v vsaki 
državi članici (v nadaljnjem besedilu „NI-
SIS“); 

(b) ene dostopne točke v vsaki državi članici 
(v nadaljnjem besedilu „NI-SIS“);

Or. de

Obrazložitev

Brez prepričljive utemeljitve potrebe po dveh dostopnih točkah bi bilo smotrno zaradi 
nevarnosti zlorabe določiti samo eno dostopno točko (mnenje evropskega varuha osebnih 
podatkov, str. 21).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 144
Člen 4, odstavek 2

2. Nacionalni sistemi držav članic (v 
nadaljnjem besedilu „NS“) so s SIS II 
povezani preko NI-SIS. 

2. Nacionalni sistemi držav članic (v 
nadaljnjem besedilu „NS“) so s SIS II 
povezani preko NI-SIS. Komunikacijski 
sistem mora obsegati vse varnostne 
protokole, omenjene v splošnem 
varnostnem načrtu za SIS II.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 145
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Lokacija

V skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe 
Evropski parlament in Svet sprejmeta 
uredbo, ki bo določila lokacijo glavnega 
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centralnega schengenskega 
informacijskega sistema in lokacijo 
rezervnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 146
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Evropska agencija za operativno vodenje 
SIS II določi lokacijo CS-SIS in rezervnega 
sistema.

Or. en

Obrazložitev

Takoj ko se sprejme odločitev o operativnem vodenju, je treba izbrati lokacijo za CS-SIS in 
njegov rezervni sistem. Evropska agencija bi morala imeti pravico sprejeti odločitev o 
najboljši lokaciji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 147
Člen 6

Vsaka država članica je odgovorna za 
delovanje in vzdrževanje svojega NS in 
njegove povezave do SIS II.

Vsaka država članica vzpostavi in je 
pristojna za delovanje in vzdrževanje 
svojega NS in njegove povezave do SIS II. 
Vsaka država članica sledi smernicam, 
določenim v splošnem varnostnem načrtu. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 148
Člen 7, odstavek 1

1. Vsaka država članica določi urad, ki 1. Vsaka država članica določi nacionalni 



PE 372.149v02-00 12/39 AM\615846SL.doc

SL

pristojnim organom zagotovi dostop do SIS 
II v skladu s to uredbo. 

urad SIS II, za katerega jasno odgovornost 
nosi država članica, ki je najbolj odgovoren 
za nacionalni sistem, za nemoteno 
delovanje in varnost nacionalnega sistema 
in ki pristojnim organom zagotovi dostop do 
SIS II v skladu s to uredbo. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 149
Člen 9, odstavek 2

2. Kadar je to ustrezno, države članice 
zagotovijo, da so podatki v kopijah 
podatkovne zbirke CS-SIS zmeraj identični 
in skladni s CS-SIS.

2. Države članice zagotovijo, da so podatki v 
kopijah podatkov iz podatkovne zbirke CS-
SIS zmeraj identični in skladni s CS-SIS.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 150
Člen 9, odstavek 3

3. Kadar je to ustrezno, države članice 
zagotovijo, da je rezultat iskanja v kopijah 
podatkov iz podatkovne zbirke CS-SIS 
vedno isti kot pri iskanju neposredno v 
podatkovni zbirki CS-SIS.

3. Države članice zagotovijo, da je rezultat 
iskanja v kopijah podatkov iz podatkovne 
zbirke CS-SIS vedno isti kot pri iskanju 
neposredno v podatkovni zbirki CS-SIS.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 151
Člen 9, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice zagotovijo, da bodo 
lahko oblasti, ki dostopajo do podatkov iz 
kopije, videle samo tiste informacije, 
razpisane ukrepe in povezave, do katerih so 
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upravičene.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 152
Člen 9, odstavek 3 b (novo)

3b. Države članice vodijo podroben dnevnik 
o tem, kdo dostopa do kopij, koliko kopij 
obstaja in kje so locirane.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 153
Člen 10

Varstvo in zaupnost Varstvo

-1. Države članice sledijo varnostnim 
smernicam, sprejetim v skupnem 
varnostnem načrtu.

1. Države članice, ki imajo dostop do 
podatkov, obdelanih v SIS II, sprejmejo 
potrebne ukrepe za:

1. Ta skupni varnostni načrt vsebuje 
ukrepe, ki jih morajo države članice 
izpolniti, ko dostopajo do podatkov, 
obdelanih v SIS II, za:

(-aa) fizično zaščito infrastrukture in 
lokacij dostopnih točk (NI-SIS) ter 
komunikacijske infrastrukture med NI-SIS 
in C-SIS;
(-ab) zagotovitev stalne ravni varnosti s 
spremljanjem in jasnim pregledom nad 
identiteto odgovornih za varnost, z 
imenovanjem direktorja za varnost, ki 
opredeli tveganja, direktorja za informacije, 
ki ugotavlja neoporečnost podatkov, ter 
direktorja omrežja, ki je zadolžen za 
varnost omrežja in komunikacijske 
infrastrukture. Država članica lahko te 
direktorje kliče na odgovornost;

(a) preprečitev dostopa nepooblaščenim (a) preprečitev dostopa nepooblaščenim 
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osebam do opreme, s katero se izvajajo 
postopki, povezani z NI-SIS in NS (nadzor 
dostopa do opreme); 

osebam do opreme, s katero se izvajajo 
postopki, povezani z NI-SIS in NS (nadzor 
dostopa do opreme in nadzor znotraj 
prostorov, kjer se le-ta nahaja); 

(b) preprečitev nepooblaščenega dostopa, 
branja, prepisovanja, spreminjanja ali izbrisa 
podatkov SIS II in nosilcev podatkov 
(nadzor nosilcev podatkov); 

(b) preprečitev nepooblaščenega dostopa, 
branja, prepisovanja, spreminjanja ali izbrisa 
podatkov SIS II in nosilcev podatkov 
(nadzor nosilcev podatkov); 

(c) preprečitev nepooblaščenega dostopa, 
branja, prepisovanja, spreminjanja ali izbrisa 
podatkov SIS II za prenos med NS in SIS II 
(nadzor prenosa);

(c) preprečitev nepooblaščenega dostopa, 
branja, prepisovanja, spreminjanja ali izbrisa 
podatkov SIS II med prenosom podatkov in 
za prenos med NS in SIS II (nadzor 
prenosa);

(d) zagotovitev možnosti naknadnega 
preverjanja in ugotavljanja, kateri podatki 
SIS II so bili zabeleženi, kdaj in kdo jih je 
zabeležil (nadzor beleženja podatkov);

(d) zagotovitev možnosti naknadnega 
preverjanja in ugotavljanja, kateri podatki 
SIS II so bili zabeleženi, kdaj in kdo jih je 
zabeležil (nadzor beleženja podatkov);

(e) preprečitev nepooblaščene obdelave 
podatkov SIS II v NS in kakršnega koli 
nepooblaščenega spreminjanja ali izbrisa 
podatkov SIS II, zabeleženih v NS (nadzor 
vnosa podatkov); 

(e) preprečitev nepooblaščene obdelave 
podatkov SIS II v NS in kakršnega koli 
nepooblaščenega spreminjanja ali izbrisa 
podatkov SIS II, zabeleženih v NS (nadzor 
vnosa podatkov) z odobritvijo dostopa samo 
pooblaščenemu osebju z individualnimi in 
enkratnimi uporabniškimi identitetami in 
zaupnimi gesli; 

(ea) zagotovitev, da vsi organi, ki so 
upravičeni do dostopa do SIS II, določijo 
profile osebja, ki je pooblaščeno za dostop 
do prostorov SIS II ali do samega sistema. 
Vodi se redno aktualiziran seznam, ki je na 
razpolago nacionalnim nadzornim 
organom;

(f) zagotovitev, da imajo pri uporabi NS 
pooblaščene osebe dostop samo do podatkov 
SIS II, ki spadajo v področje njihove 
pristojnosti (nadzor dostopa); 

(f) zagotovitev, da imajo pri uporabi NS 
pooblaščene osebe dostop samo do podatkov 
SIS II, ki spadajo v področje njihove 
pristojnosti (nadzor dostopa); 

(g) zagotovitev, da se lahko preveri in 
ugotovi, katerim organom se lahko preko 
opreme za prenos podatkov pošiljajo podatki 
SIS II, zabeleženi v NS (nadzor prenosa);

(g) zagotovitev, da se lahko preveri in 
ugotovi, katerim organom se lahko preko 
opreme za prenos podatkov z uporabo 
šifrirnih tehnik pošiljajo podatki SIS II, 
zabeleženi v NS (nadzor prenosa);

(h) spremljanje učinkovitosti varnostnih 
ukrepov iz tega odstavka (samonadzor).

(h) spremljanje učinkovitosti varnostnih 
ukrepov iz tega odstavka (samonadzor);

2. Države članice sprejmejo ukrepe, 
enakovredne tistim iz odstavka 1, v zvezi z 

2. Države članice sprejmejo ukrepe, 
enakovredne tistim iz odstavka 1, v zvezi z 
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varstvom in zaupnostjo glede izmenjave in 
nadaljnje obdelave dopolnilnih podatkov. 

varstvom in zaupnostjo glede izmenjave in 
nadaljnje obdelave dopolnilnih podatkov. 

3. Poslovna skrivnost ali enakovredna 
obveza zaupnosti velja za vse osebe in vse 
organe, ki delajo s podatki SIS II in
dopolnilnimi podatki.

Obveza zaupnosti velja tudi po tem, ko te 
osebe zapustijo urad ali zaposlitev ali po 
zaključku aktivnosti teh organov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 154
Člen 10, odstavek 1, črka (h a) (novo)

(ha) v primeru izpada sistema zagotovi 
takojšnjo ponovno pridobitev podatkov in 
neoporečnost podatkov, ki so že bili 
shranjeni.

Or. de

Obrazložitev

Treba je oblikovati tudi pravila za reševanje tehničnih izrednih razmer. Ker se izpadov 
sistema ne more izključiti, morajo ta pravila zajemati tudi takšne primere (glej mnenje 
delovne skupine "člen 29" z dne 23. junija 2005 o sistemu VIS, str. 22).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 155
Člen 10 a (novo)

Člen 10 a
Zaupnost

1. Poslovna skrivnost ali enakovredna 
obveza zaupnosti velja za vse osebe in vse 
organe, ki delajo s podatki SIS II in 
dopolnilnimi podatki.
2. Obveza zaupnosti velja tudi po tem, ko te 
osebe zapustijo urad ali zaposlitev ali po 
zaključku aktivnosti teh organov.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 156
Člen 11, odstavek 1

1. Vsaka država članica vodi evidenco vseh 
izmenjav podatkov s SIS II in njihove 
nadaljnje obdelave v namen spremljanja 
zakonitosti obdelave podatkov in 
zagotovitve pravilnega delovanja NS, 
neoporečnosti in varstva podatkov. 

1. Vsaka država članica vodi evidenco vseh 
dostopov do shranjenih podatkov in 
izmenjav podatkov s SIS II za namen 
spremljanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranje revizije ter zagotovitve pravilnega 
delovanja NS, neoporečnosti in varstva 
podatkov. Države članice, ki uporabljajo 
kopije iz člena 4(3) ali kopije iz člena 23, za 
iste namene vodijo evidenco vsakršnih 
oblik obdelav podatkov SIS II v teh kopijah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 157
Člen 11, odstavek 2

2. Evidence vsebujejo zlasti datum in čas 
prenosa podatkov, kateri podatki so bili 
uporabljeni za zaslišanje, prenos podatkov in 
ime pristojnega organa in osebe, odgovornih 
za obdelavo podatkov.

2. Evidence vsebujejo zlasti potek razpisov 
ukrepov, datum in čas prenosa podatkov, 
kateri podatki so bili uporabljeni za 
zaslišanje, sklicevanje na prenos podatkov 
in ime pristojnega organa in osebe, ki 
obdeluje podatke.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Coelho

Predlog spremembe 158
Člen 11, odstavek 3

3. Evidence se zaščiti z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbriše po 
enem letu, če niso potrebne za spremljanje 
postopkov, ki so se že začeli.

3. Evidence se zaščitijo z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbrišejo
po treh letih od datuma izbrisa razpisa 
ukrepa, na katerega se sklicujejo. Evidence, 
ki vključujejo potek razpisov ukrepov, se 
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izbrišejo po treh letih od datuma izbrisa 
razpisa ukrepa, na katerega se sklicujejo. 
Evidence se lahko hranijo dlje, če so 
potrebne za spremljanje postopkov, ki so se 
že začeli.

Or. en

(spreminja predlog spremembe 33)

Obrazložitev

Enoletno obdobje shranjevanja evidenc je prekratko. Daljše obdobje bi omogočilo daljše 
preverjanje, ali je bil dostop do podatkov nezakonit in zagotovilo boljšo zaščito državljanov. 
Zato se predlaga, da se državam članicam dovoli vodenje evidenc do treh let, kar je najdaljše 
obdobje, ki je trenutno dovoljeno v okviru SIC. Hkrati je pomembna natančna določitev 
začetka tega obdobja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 159
Člen 11, odstavek 3

3. Evidence se zaščiti z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbriše po 
enem letu, če niso potrebne za spremljanje 
postopkov, ki so se že začeli.

3. Evidence se zaščitijo z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbrišejo 
po dveh letih, če niso potrebne za 
spremljanje postopkov, ki so se že začeli.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 160
Člen 11 a (novo)

Člen 11 a
Notranja revizija

Vsak organ, ki ima pravico dostopa do SIS 
II, ima notranjo nadzorno službo, ki 
zagotavlja popolno skladnost s to uredbo. 
Vsak organ mora redno poročati 
nacionalnemu nadzornemu organu.

Or. en



PE 372.149v02-00 18/39 AM\615846SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 161
Člen 12, odstavek 1

1. Komisija je odgovorna za operativno 
vodenje SIS II.

1. Komisija je odgovorna za operativno 
vodenje SIS II, zlasti za zagotavljanje 
nemotenega prehoda med sedanjim in 
novim sistemom. Podatki, ki se hranijo v 
sedanjem SIS se lahko prenesejo v novi 
sistem po reviziji sedanjega sistema in 
preverjanju neoporečnosti podatkov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 162
Člen 12, odstavek 1

1. Komisija je odgovorna za operativno 
vodenje SIS II.

1. Med triletnim prehodnim obdobjem po 
začetku veljavnosti te uredbe, je Komisija 
odgovorna za operativno vodenje SIS II vse 
do začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 
XX/XXXX o ustanovitvi Evropske agencije 
za operativno vodenje obsežnih sistemov IT.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 163
Člen 13

Varstvo in zaupnost Varstvo

V zvezi z delovanjem SIS II Komisija 
smiselno izvaja člen 10.

1. Evropska komisija razvije skupni 
varnostni načrt za sistem SIS II. Varnostni 
načrt bo vseboval obveznosti tako za države 
članice kot za Evropsko komisijo.
2. Evropska komisija sporoči posebne 
varnostne smernice za države članice in 
zagotovi, da jih države članice v celoti 
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izvajajo. 
3. Ta skupni varnostni načrt vključuje 
dejstvo, da Evropska komisija sprejme 
potrebne ukrepe za:
(a) fizično zaščito infrastrukture in lokacijo 
C-SIS ter komunikacijske infrastrukture 
med NI-SIS in C-SIS; 
(b) zagotovitev stalne ravni varnosti s 
spremljanjem in jasnim pregledom nad 
identiteto odgovornih za varnost, z 
imenovanjem direktorja za varnost, ki 
opredeli tveganja, direktorja za informacije, 
ki ugotavlja neoporečnost podatkov, ter 
direktorja omrežja, ki je zadolžen za 
varnost omrežja in komunikacijske 
infrastrukture. Komisija lahko te direktorje 
kliče na odgovornost, vendar bo končno 
odgovornost nosila sama;
(c) preprečitev dostopa nepooblaščenim 
osebam do objektov,v katerih se izvajajo 
postopki, povezani s C-SIS (nadzor pri 
vstopu v objekte in znotraj njih);
(d) preprečitev dostopa do, branja, 
prepisovanja, spreminjanja ali izbrisa 
podatkov SIS II in nosilcev podatkov s 
strani nepooblaščenih oseb (nadzor 
nosilcev podatkov);
(e) preprečitev nepooblaščenega dostopa, 
branja, prepisovanja, spreminjanja ali 
izbrisa podatkov C-SIS med prenosom 
podatkov in med prenosom med N-SIS in 
C-SIS (nadzor prenosa);
(f) zagotovitev, da ima lahko dostop do C-
SIS le ustrezno pooblaščeno osebje s 
posameznimi in edinstvenimi 
uporabniškimi imeni ter zaupnimi gesli;
(g) razvoj profilov pooblaščenega osebja, ki 
lahko dostopa do prostorov ali do samega 
sistema C-SIS. Vodi se posodobljen 
seznam, ki je na razpolago evropskemu 
varuhu osebnih podatkov;
(h) zagotovitev, da imajo pooblaščene osebe 
dostop samo do sistema C-SIS in ne do 
samih podatkov (nadzor dostopa);
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(j) zagotovitev, da so tokovi podatkov v 
omrežju kodirani;
(k) spremljanje učinkovitosti varnosti 
(samonadzor).
4. Skupni varnosti načrt vključuje vse 
določbe, opredeljene v členu 10.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 164
Člen 13 a (novo)

Člen 13 a
Zaupnost

1. Poslovna skrivnost ali enakovredna 
obveza zaupnosti velja za vse osebe in vse 
organe, ki delajo s podatki SIS II in 
dopolnilnimi podatki.
2. Obveza zaupnosti velja tudi po tem, ko te 
osebe zapustijo urad ali zaposlitev ali po 
zaključku aktivnosti teh organov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 165
Člen 14, odstavek 3

3. Evidence se zaščiti z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbriše po 
enem letu po izbrisu razpisa ukrepa, na 
katerega se nanašajo, če niso potrebne za 
spremljanje postopkov, ki so se že začeli.

3. Evidence se zaščitijo z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbrišejo 
po dveh letih, če niso potrebne za 
spremljanje postopkov, ki so se že začeli.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Coelho

Predlog spremembe 166
Člen 14, odstavek 3

3. Evidence se zaščiti z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbriše po 
enem letu po izbrisu razpisa ukrepa, na 
katerega se nanašajo, če niso potrebne za 
spremljanje postopkov, ki so se že začeli.

3. Evidence se zaščitijo z ustreznimi ukrepi 
proti nepooblaščenemu dostopu in zbrišejo
po treh letih od datuma izbrisa razpisa 
ukrepa, na katerega se sklicujejo. Evidence, 
ki vključujejo potek razpisov ukrepov, se 
izbrišejo po treh letih od datuma izbrisa 
razpisa ukrepa, na katerega se sklicujejo. 
Evidence se lahko hranijo dlje, če so 
potrebne za spremljanje postopkov, ki so se 
že začeli.

Or. en

(spreminja predlog spremembe 44)

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 11(3).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 167
Poglavje IV, Naslov

Razpisi ukrepov glede državljanov tretjih 
držav v namen zavrnitve vstopa

Razpisi ukrepov glede državljanov tretjih 
držav

Or. de

Obrazložitev

Strukturo poglavja IV je treba preučiti, kot je tu navedeno, tako, da bo lahko vključevala 
razpise ukrepov glede državljanov tretjih držav, ki so v postopku legalizacije prebivališča.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 168
Člen 15, Naslov

Cilji in pogoji za razpise ukrepov Cilji in pogoji za razpise ukrepov v namen 
zavrnitve vstopa državljanom tretjih držav
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Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da se ta člen ukvarja z negativnimi razpisi ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 169
Člen 15, odstavek 1

1. Države članice v naslednjih primerih 
razpišejo ukrepe za državljane tretjih držav 
članic v namen zavrnitve vstopa na ozemlje 
države članice na podlagi odločitve, ki jo 
sprejmejo pristojni upravni ali pravosodni 
organi in določa obdobje zavrnitve vstopa: 

1. Države članice v naslednjih primerih 
razpišejo ukrepe za državljane tretjih držav 
članic v namen zavrnitve vstopa na ozemlje 
države članice na podlagi odločitve, ki jo 
sprejmejo pristojni pravosodni organi in 
določa obdobje zavrnitve vstopa samo: 

(a) če prisotnost državljana tretje države na 
ozemlju držav članic predstavlja resno 
ogrožanje javnega reda ali javne varnosti 
katere koli države članice na podlagi 
posamične ocene, zlasti če:

(a) če prisotnost državljana tretje države na 
ozemlju držav članic predstavlja resno 
ogrožanje javnega reda ali javne varnosti 
katere koli države članice na podlagi 
posamične ocene, v naslednjih primerih:

(i) je bil državljan tretje države obsojen na 
zaporno kazen na najmanj eno leto zaradi 
obsodbe zaradi kaznivega dejanja iz člena 
2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ 
o evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami;

(i) je bil državljan tretje države obsojen na 
zaporno kazen v državi članici EU najmanj 
eno leto zaradi obsodbe zaradi kaznivega 
dejanja iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ o evropskem nalogu za 
prijetje in postopkih predaje med državami 
članicami;

(b) je državljan tretje države predmet 
prepovedi ponovnega vstopa pri uporabi 
sklepa o vrnitvi ali naloga za odstranitev v 
skladu z Direktivo 2005/XX/ES [o vrnitvi].

(b) je državljan tretje države predmet 
prepovedi ponovnega vstopa pri uporabi 
sklepa o vrnitvi ali naloga za odstranitev v 
skladu z Direktivo 2005/XX/ES [o vrnitvi] v 
primeru, da državljan tretje države zavrne 
prostovoljno vrnitev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Coelho

Predlog spremembe 170
Člen 15, odstavek 1, uvodno besedilo

1. Države članice v naslednjih primerih 
razpišejo ukrepe za državljane tretjih držav 

1. Ukrepi za državljane tretjih držav za
namen zavrnitve vstopa na ozemlje države 
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članic v namen zavrnitve vstopa na ozemlje 
države članice na podlagi odločitve, ki jo 
sprejmejo pristojni upravni ali pravosodni 
organi in določa obdobje zavrnitve vstopa:

članice ali bivanja na njem se izdajo na 
podlagi nacionalnega razpisa ukrepov, ki 
izhaja iz odločitve, sprejete s strani 
pristojnega upravnega ali pravosodnega 
organa države članice v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v naslednjih 
primerih:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno uvaja del zdajšnjega člena 96(1) SIC, da bi zagotovili enako 
raven varnosti kot trenutno velja. Razen tega si poročevalec prizadeva za uskladitev glede 
razpisa ukrepov SIS II, ki mora vedno temeljiti na nacionalnem razpisu ukrepov. Vseeno 
uskladitev nacionalnih razpisov ukrepov ne bi bila primerna. Prav tako se doda beseda 
"bivanje" za pojasnilo, da se lahko spremljanje državljana tretje države izvaja tudi na ozemlju 
države članice, da se ugotovi njegov pravni položaj na ozemlju ali preden se mu izda 
dovoljenje za bivanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 171
Člen 15, odstavek 1, uvodno besedilo

1. Države članice v naslednjih primerih 
razpišejo ukrepe za državljane tretjih držav 
članic v namen zavrnitve vstopa na ozemlje 
države članice na podlagi odločitve, ki jo 
sprejmejo pristojni upravni ali pravosodni 
organi in določa obdobje zavrnitve vstopa:

1. Ukrepi za državljane tretjih držav za
namen zavrnitve vstopa na ozemlje države 
članice ali bivanja na njem se izdajo na 
usklajen način na podlagi nacionalnega 
razpisa ukrepov, ki izhaja iz odločitve, 
sprejete s strani pristojnega upravnega ali 
pravosodnega organa države članice v 
skladu z nacionalno zakonodajo, v 
naslednjih primerih:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 172
Člen 15, odstavek 1, črka (a), uvod

(a) če prisotnost državljana tretje države na 
ozemlju držav članic predstavlja resno
ogrožanje javnega reda ali javne varnosti 
katere koli države članice na podlagi 

(a) če prisotnost državljana tretje države na 
ozemlju držav članic predstavlja ogrožanje 
javnega reda ali javne varnosti katere koli 
države članice na podlagi posamične ocene, 
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posamične ocene, zlasti če: zlasti če:

Or. de

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s sledečimi predlogi sprememb. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 173
Člen 15, odstavek 1, črka (a), točka (i)

(i) je bil državljan tretje države obsojen na 
zaporno kazen na najmanj eno leto zaradi 
obsodbe zaradi kaznivega dejanja iz člena 
2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ 
o evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami;

(i) je bil državljan tretje države obsojen 
zaradi kaznivega dejanja, ki vključuje 
kazen z zaporom ali odvzemom prostosti za 
največ eno leto;

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vključiti tudi kazniva dejanja, ki se kaznujejo z enim letom 
pogojne kazni ter pojasniti vprašanje najmanjših in najvišjih kazni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 174
Člen 15, odstavek 1, črka (a), točka (ii) a (novo)

(iia) obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da 
so državljani tretjih držav storili huda 
kazniva dejanja, vključno s tistimi iz člena 
71 Schengenske konvencije, ali obstaja 
trden dokaz, iz katerega je razvidno, da 
državljan ali državljanka naklepa takšno 
dejanje na območju države članice;

Or. de

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s členom 96(2)(b) Schengenske konvencije.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 175
Člen 15, odstavek 1 a (novo)

1a. Take odločitve se lahko sprejmejo le na 
podlagi posamezne ocene, ki se 
dokumentira in utemelji z dejanskimi in 
pravnimi vprašanji.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 176
Člen 15, odstavek 2 a (novo)

2a. Pri izvajanju takšnih določb morajo 
države članice zagotoviti celovito 
spoštovanje načela nevračanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 177
Člen 15, odstavek 3 a (novo)

3a. Kadar se sprejme sklep za razpis 
ukrepa, se državljanu tretje države 
posreduje podatke takoj, ko je sprejet 
ukrep, ki izhaja iz vpisa ukrepa v SIS II.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 178
Člen 16, odstavek 1, črki (d) in (e)

(d) fotografije; črtano
(e) prstne odtise;
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Or. de

Obrazložitev

Tehnologije za uporabo biometričnih podatkov še niso bile ustrezno razvite. Vendar pa ima 
lahko neprimerno delovanje sistema SIS II daljnosežne posledice za zadevne posameznike, 
zlasti kadar gre za uporabo teh podatkov v tako obširni bazi podatkov. Glede na trenutne 
razmere in glede na pričakovan velik obseg podatkov, ki jih mora SIS II obdelati, se varnosti 
postopka ne more zagotoviti. Poleg tega še ni bila izvedena ocena vplivov uporabe 
biometričnih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 179
Člen 16, odstavek 1, točka (i), alinea 2 

- sklep o vrnitvi in/ali nalog za odstranitev, 
skupaj s prepovedjo ponovnega vstopa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 180
Člen 16, odstavek 1, točka (j) 

(j) povezava(-e) z drugimi razpisi ukrepov iz 
SIS II.

(j) povezava(-e) z drugimi razpisi ukrepov iz 
SIS II v skladu s členom 26.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 181
Člen 16, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice lahko kadarkoli izdajo 
dovoljenje za prebivanje državljanu tretje 
države, ki se nezakonito nahaja na 
njihovem ozemlju. Ne glede na to, ali je 
njegovo/njeno ime že v SIS II, se ta podatek 
nato vnese kot razpis ukrepa.

Or. de
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Obrazložitev

V skladu z direktivo o vračanju je treba informacije o legalizaciji statusa državljanov tretjih 
držav, ki se nezakonito nahajajo v državi, vnesti v SIS II. To je nujno tako za zaščito teh ljudi 
ob izvajanju nadzora kot tudi da se zagotovi izmenjava informacij med državami članicami. 
Novi člen 16a zato obravnava razpise ukrepa, povezane z legalizacijo statusa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 182
Člen 16 a (novo)

Člen 16a
V nobenem primeru se ne izvajajo iskanja z 
biometričnimi podatki.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(d) in (e). Ta predlog spremembe je 
mišljen kot dodatek predlogu spremembe poročevalca, ki uvaja nov člen 16a.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 183
Člen 16 a (novo)

Člen 16a
Od datuma, ki se določi v skladu s členom 
39, se lahko pri iskanju in ugotavljanju, ali 
je bil za posameznika že vnesen razpis 
ukrepa v SIS II, uporabljajo tudi prstni 
odtisi in fotografije. 

Or. en

Obrazložitev

Omogočiti biometrično iskanje v SIS II, če so izpolnjene pravne in tehnične zahteve.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 184
Člen 16 a (novo)

Člen 16a
Posebna pravila za fotografije in prstne 

odtise
1. V skladu s točkama (d) in (e) člena 16(1) 
se lahko fotografije in prstni odtisi 
uporabljajo le v naslednjih primerih:
(a) V skladu z odstavkom 1 lahko razpisi 
ukrepov vključujejo fotografije in prstne 
odtise le, ko je bilo s posebnim pregledom 
kakovosti ugotovljeno, da dosegajo 
minimalni standard kakovosti podatkov, ki 
ga je treba določiti v skladu s členom 35.
(b) Fotografije in prstni odtisi se lahko 
uporabljajo le za potrditev identifikacije 
državljana tretje države na podlagi 
alfanumeričnega iskanja.
(c) Prstni odtisi se lahko uporabljajo za 
identifikacijo državljana tretje države, če ta 
oseba nima nobenih osebnih dokumentov 
ali potnih listin. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 185
Člen 17, odstavek 1, črka (a)

(a) organi, odgovorni za kontrolo oseb na 
zunanjih mejah držav članic; 

(a) organi za varovanje meje in carinski 
organi ter policija in drugi organi pregona, 
če ukrepajo v okviru naslova VI Pogodbe o 
Evropski uniji; 

Or. de

Obrazložitev

Člen je tako jasnejši.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Coelho

Predlog spremembe 186
Člen 18, odstavek 1

1. Dostop do ukrepov, razpisanih v skladu s 
členom 15(1)(b), se odobri organom, 
odgovornim za izvajanje Direktive 
2005/XX/ES, v namen identifikacije
državljanov tretjih držav, ki nezakonito 
prebivajo na ozemlju, da izvršijo sklep o 
vrnitvi ali nalog za odstranitev. 

1. Dostop do ukrepov, razpisanih v skladu s 
členom 15(1), se odobri organom, 
odgovornim za identifikacijo državljanov 
tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na 
ozemlju, da izvršijo sklep o vrnitvi ali nalog 
za odstranitev, vključno s policijskimi in 
carinskimi organi, odgovornimi za 
kontrole, ki se izvajajo na tem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Mogoče je, da je državljan tretje države, v zvezi s katerim je v SIS II vnesen razpis zaradi 
zavrnitve vstopa, kljub temu nezakonito na ozemlju države članice. Policija mora zato imeti 
možnost, da uporabi SIS II in take osebe identificira.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 187
Člen 18, odstavek 3

3. Dostop do ukrepov, razpisanih v skladu s 
členom 15(1)(a) se odobri organom, 
odgovornim za izvajanje Direktive 
2004/83/ES in Direktive 2005/XX/ES [o 
minimalnih standardih v postopkih držav 
članic za pridobitev in prenehanje statusa 
begunca], da se določi, ali državljan tretje 
države predstavlja grožnjo javnemu redu ali 
državni varnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 188
Člen 20 a (novo)

Člen 20a
Uporaba določb poglavja IV te uredbe 
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preneha tri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe. Evropski parlament in Svet lahko 
na predlog Komisije podaljšata obdobje 
veljavnosti določb iz poglavja IV, v skladu s 
postopkom iz člena 251 Pogodbe, in glede 
na ta cilj pregledata te določbe pred 
iztekom triletnega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja klavzulo o pregledu za razpise ukrepov v namen zavrnitve vstopa. 
Pregleda naj se praktična uporaba določb in po potrebi uvedejo spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 189
Člen 24, odstavek 7

7. Država članica izdajateljica najmanj 
enkrat letno pregleda podatke, ki se hranijo v 
SIS II. Države članice lahko določijo krajše 
obdobje.

7. Država članica izdajateljica najmanj 
enkrat letno pregleda podatke, ki se hranijo v 
SIS II. Države članice lahko določijo krajše 
obdobje. Države članice dokumentirajo 
poročila, vključno z razlogi za nadaljnje 
ohranjanje in statistične podatke o odstotku 
hranjenih in na novo vnesenih razpisov 
ukrepov v skladu s členom 20(5).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 190
Člen 26, odstavek 3

3. Vzpostavitev povezave ne vpliva na 
pravice dostopa, določene s to uredbo. 
Organi, ki nimajo pravice dostopa do 
določenih kategorij razpisov ukrepov, 
nimajo niti dostopa do povezav do 
navedenih kategorij. 

3. Vzpostavitev povezave ne vpliva na 
pravice dostopa, določene s to uredbo. 
Organi, ki nimajo pravice dostopa do 
nekaterih kategorij razpisov ukrepov, nimajo 
niti dostopa do povezav do navedenih 
kategorij, niti ne morejo videti povezave z 
razpisom ukrepa, do katerega nimajo 
dostopa.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 191
Člen 27 a (novo)

Člen 27a
Prenos osebnih podatkov tretjim strankam

1. Osebni podatki, obdelani v SIS II zaradi 
izvajanja te uredbe, se ne posredujejo ali 
dajo na razpolago zasebnim strankam.
2. Prenos ali dostopnost osebnih podatkov, 
obdelanih v SIS II zaradi izvajanja te 
uredbe, tretji državi ali mednarodni 
organizaciji mora biti v skladu s členoma 
25 in 26 Direktive 1995/46(ES).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 192
Člen 27 b (novo)

Člen 27b
Medsebojno povezovanje SIS II z drugimi 
zbirkami podatkov se lahko izvede le po 
temeljiti analizi varnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 193
Člen 29, odstavek 1

1. Pravica posameznikov do dostopa, 
popravljanja ali brisanja svojih osebnih 
podatkov, obdelanih v SIS II se izvaja v 
skladu z zakonodajo države članice, v kateri 
se ta pravica uveljavlja.

1. Pravica posameznikov do dostopa, 
popravljanja ali brisanja svojih osebnih 
podatkov, obdelanih v SIS II se izvaja v 
skladu z zakonodajo države članice, v kateri 
se ta pravica uveljavlja, in v skladu z 
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Direktivo 95/46/ES.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Coelho

Predlog spremembe 194
Člen 31 b (novo)

Člen 31b
Skupne odgovornosti

1. Nacionalni nadzorni organi iz člena 31 
in evropski varuh osebnih podatkov 
dejavno medsebojno sodelujejo in imajo 
skupne odgovornosti za nadzorovanje 
SIS II.
2. Izmenjujejo si ustrezne informacije, 
izvajajo skupne preiskave, vključno z 
revizijami in inšpekcijskimi pregledi, 
preučujejo težave pri razlagi ali uporabi te 
uredbe, preučujejo težave, ki nastanejo pri 
neodvisnem nadzoru ali uveljavljanju 
pravic oseb, s katerimi so povezani podatki, 
pripravijo usklajene predloge za skupno 
rešitev vseh težav in spodbujajo 
ozaveščenost o pravicah za varstvo 
podatkov, ki so lahko potrebni. 
3. Zaradi tega se evropski varuh osebnih 
podatkov in nacionalni nadzorni organi 
sestanejo vsaj dvakrat na leto. Stroške 
srečanj prevzame evropski varuh osebnih 
podatkov. Poslovnik se sprejme na prvem 
srečanju. Glede na potrebe lahko v 
nadaljevanju  določijo še druge delovne 
metode. Organi vsaki dve leti pripravijo 
skupno poročilo, ki ga posredujejo 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi narave sistema lahko nadzor deluje le, če se skupno izvaja.

Ta predlagani opis nalog izhaja iz člena 115 SIC, ki je dokazal svojo uporabnost, in sedanje 



AM\615846SL.doc 33/39 PE 372.149v02-00

SL

prakse. 

Ta predlog spremembe temelji na zamisli, da je v tem pravnem besedilu treba določiti 
nekatera osnovna pravila. O ostalih podrobnostih pa morajo odločiti EDPS in nacionalni 
nadzorni organi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 195
Člen 32, odstavek 2

2. Če država članica, proti kateri teče tožba v 
skladu z odstavkom 1, ni država članica, ki 
je vnesla podatke v SIS II, mora slednja na 
zahtevo povrniti vsoto, izplačano kot 
odškodnino, razen če je zaprošena država 
članica uporabljala podatke v nasprotju s to 
uredbo.

2. Če država članica, proti kateri teče tožba v 
skladu z odstavkom 1, ni država članica, ki 
je vnesla podatke v SIS II, mora slednja na 
zahtevo povrniti vsoto, izplačano kot 
odškodnino, razen če je zaprošena država 
članica uporabljala podatke v nasprotju s 
tem sklepom. Odškodninski zahtevek iz 
odstavka 1 je možno vložiti le v eni državi 
članici.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči "trgovanje", je treba onemogočiti vlaganje odškodninskih zahtevkov v več kot 
eni državi članici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 196
Člen 33

Sankcije Kazni in kazniva dejanja
Države članice zagotovijo, da se obdelava 
podatkov SIS II ali dopolnilnih podatkov, ki 
je v nasprotju s to uredbo, učinkovito, 
sorazmerno in odvračalno kaznuje v skladu z 
nacionalno zakonodajo. 

Države članice zagotovijo, da se obdelava 
podatkov SIS II ali dopolnilnih podatkov, ki 
je v nasprotju s to uredbo, učinkovito, 
sorazmerno in odvračalno kaznuje v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Hude kršitve so 
kaznivo dejanje. Države članice zato v svojo 
nacionalno zakonodajo vključijo določbe. 
O vseh določbah svoje veljavne nacionalne 
zakonodaje uradno obvestijo Komisijo do 
datuma za uradno obvestilo iz člena 39(2) 
in jo takoj obvestijo o vseh naknadnih 
spremembah, ki so neposredno povezane z 
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njimi. Enako velja za kršitve varnosti iz 
malomarnosti in/ali zaradi zlorabe. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 197
Člen 34, odstavek 1

1. Komisija zagotovi vzpostavitev sistemov 
za spremljanje delovanja SIS II glede na 
zastavljene cilje, v smislu rezultatov, 
stroškovne učinkovitosti in kakovosti 
storitev.

1. Komisija zagotovi vzpostavitev sistemov 
za spremljanje delovanja SIS II glede na 
zastavljene cilje, v smislu rezultatov, 
stroškovne učinkovitosti, varnosti in 
kakovosti storitev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 198
Člen 34, odstavek 3

3. Dve leti po začetku delovanja SIS II in 
vsaki dve leti po tem predloži Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o 
delovanju SIS II in o dvostranskih ter 
večstranskih izmenjavah dopolnilnih 
podatkov med državami članicami. 

3. Dve leti po začetku delovanja SIS II in 
vsaki dve leti po tem predloži Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o 
zakonitosti obdelave, tehničnem delovanju
in varnosti SIS II in o dvostranskih ter 
večstranskih izmenjavah dopolnilnih 
podatkov med državami članicami. Poročilo 
proučita Evropski parlament in Svet. 
Države članice posredujejo odgovore na vsa 
vprašanja, ki bi jim jih v tem okviru 
zastavili instituciji.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 199
Člen 34, odstavek 4

4. Štiri leta po začetku delovanja SIS II in 4. Štiri leta po začetku delovanja SIS II in 
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vsaka štiri leta po tem izdela Komisija 
splošno oceno o SIS II in o dvostranskih ter 
večstranskih izmenjavah dopolnilnih 
podatkov med državami članicami. Ta 
splošna ocena vključuje proučitev doseženih 
rezultatov glede na zastavljene cilje in 
preveri veljavnost osnovnih utemeljitev ter 
vse vplive prihodnjih dejavnosti. Komisija 
predloži poročila o oceni Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

vsaka štiri leta po tem izdela Komisija 
splošno oceno o SIS II in o dvostranskih ter 
večstranskih izmenjavah dopolnilnih 
podatkov med državami članicami. Ta 
splošna ocena vključuje proučitev doseženih 
rezultatov glede na zastavljene cilje, 
zakonitosti obdelave podatkov in varnosti 
sistema ter preveri veljavnost osnovnih 
utemeljitev ter vse vplive prihodnjih 
dejavnosti. Komisija predloži poročila o 
oceni Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 200
Člen 38, odstavek 1 a (novo)

1a. Podatki, ki se hranijo v sedanjem SIS, 
se lahko prenesejo v novi sistem po reviziji 
sedanjega sistema in preverjanju 
neoporečnosti podatkov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 201
Člen 38, odstavek 2

2. Preostanek sredstev proračuna na dan, 
določen v skladu s členom 39(2), ki so bila 
odobrena v skladu s členom 119 
Schengenske konvencije, se vrne državam 
članicam. Zneske, ki jih je treba povrniti, se 
izračuna na podlagi prispevkov držav članic, 
kot je določeno v Sklepu Izvršnega odbora z 
dne 14. decembra 1993 glede finančne 
uredbe o stroških postavitve in delovanja 
schengenskega informacijskega sistema.

2. Preostanek sredstev proračuna na dan, 
določen v skladu s členom 39(2), ki so bila 
odobrena v skladu s členom 119 
Schengenske konvencije, se porabi za 
revizijo sedanjega sistema in za preverjanje 
podatkov v njem. Morebitni preostanek 
proračunskih sredstev se vrne državam 
članicam. Zneske, ki jih je treba povrniti, se 
izračuna na podlagi prispevkov držav članic, 
kot je določeno v Sklepu Izvršnega odbora z 
dne 14. decembra 1993 glede finančne 
uredbe o stroških postavitve in delovanja 
schengenskega informacijskega sistema.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 202
Člen 39, odstavek 1 a (novo)

1a. SIS II začne delovati šele po uspešno 
opravljenem celovitem preskusu sistema, 
njegove varnosti in komunikacijske 
infrastrukture na vseh ravneh, ki ga 
Komisija izvaja skupaj z državami 
članicami. Komisija obvesti Evropski 
parlament o rezultatih tega preskusa. Če so 
rezultati preskusa nezadovoljivi, se obdobje 
podaljša, dokler ni zagotovljeno pravilno 
delovanje sistema.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Manfred Weber

Predlog spremembe 203
Člen 39, odstavek 3 a (novo)

3a. Datum začetka uporabe člena 16a se 
določi potem, ko:
(a) se sprejmejo potrebni izvedbeni ukrepi 
in
(b) vse države članice obvestijo Komisijo, 
da so sprejele potrebne tehnične in pravne 
ukrepe za iskanje prstnih odtisov in/ali 
fotografij.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi kakovost vnesenih podatkov in enaki tehnični standardi v vseh državah 
članicah ter njihovo izpolnjevanje pravnih zahtev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 204
Člen 18, odstavek 3
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3. Dostop do ukrepov, razpisanih v skladu s 
členom 15(1)(a) se odobri organom, 
odgovornim za izvajanje Direktive 
2004/83/ES in Direktive 2005/XX/ES  [o 
minimalnih standardih v postopkih držav 
članic za pridobitev in prenehanje statusa 
begunca], da se določi, ali državljan tretje 
države predstavlja grožnjo javnemu redu ali 
državni varnosti.

3. Dostop do ukrepov, razpisanih v skladu s 
členom 15(1)(a) se odobri organom, 
odgovornim za izvajanje Direktive 
2004/83/ES, da se določi, ali državljan tretje 
države predstavlja grožnjo javnemu redu ali 
državni varnosti.

Or. de

Obrazložitev

Uredbo o skupnih predpisih in postopkih v državah članicah za vračanje državljanov tretjih 
držav, ki v državi članici bivajo brez dovoljenja, omenjeno v predlogu Komisije, je Komisija 
predložila 1. septembra 2005. Dokler pa uredba ni sprejeta, ne more biti podlaga za vnos 
podatkov v SIS II. To bi bila kršitev zlasti člena 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah, 
po katerem mora biti poseg v zasebno sfero predviden z zakonom, pri čemer so natančni in 
dostopni zakoni predpogoj. Posameznik mora biti obveščen o tem, katere ukrepe lahko oblast 
sprejme proti njemu (glej mnenje evropskega varuha osebnih podatkov, str. 14).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 205
Člen 20, odstavek 5

5. Razpisi ukrepov se avtomatsko izbrišejo 
pet let po datumu odločitve iz člena 15(1). 
Države članice, ki so v SIS II vnesle 
podatke, se lahko odločijo ohraniti razpis 
ukrepa v sistemu, če so izpolnjeni pogoji iz 
člena 15.

5. Razpisi ukrepov se avtomatsko izbrišejo 
tri leta po datumu odločitve iz člena 15(1). 
Če so po preteku treh let pogoji iz člena 15 
še vedno izpolnjeni, tista država članica, ki 
je razpisala ukrep na začetku, razpiše 
novega.

Or. de

Obrazložitev

Komisija ne pojasni podaljšane ohranitve razpisov ukrepov v sistemu. Zato bi se moral 
obdržati rok treh let, predviden v Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma. Poleg 
tega je nujno, da je treba pri nadaljnjem obstoju pogojev za razpis ukrepov iz člena 15 
razpisati nov ukrep.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 206
Člen 26, odstavek 1

1. Država članica lahko vzpostavi povezavo 
med ukrepi, ki jih je razpisala v SIS II v 
skladu s svojo nacionalno zakonodajo. 
Učinek take povezave je vzpostaviti 
razmerje med dvema ali več razpisi ukrepov.

1. Država članica lahko vzpostavi povezavo 
med ukrepi, ki jih je po členu 15 razpisala v 
SIS II v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo. Učinek take povezave je 
vzpostaviti razmerje med dvema ali več 
razpisi ukrepov. Povezava z razpisi ukrepov, 
ki ne spadajo pod člen 15, ni mogoča. 

Or. de

Obrazložitev

Povezave so tipično sredstvo policijskih sistemov pregona. Zaradi tega bi bilo treba v SIS II 
tak mehanizem uporabljati v omejenem obsegu. Povezave naj bi se omejile na cilje razpisa 
ukrepa; povezave razpisov ukrepov, ki služijo različnim namenom ("preprečitev vstopa" po 
členu 15(1) te uredbe, "prijetje in predaja z evropskim zapornim nalogom" po členu 15, 
razpisi ukrepov glede stvari za zaseg ali zavarovanje dokazov v kazenskem postopku" po 
poglavju VIII predloga Komisije za sklep Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge 
generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) KOM(2005)0236), bi morale biti 
izključene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 207
Člen 26, odstavek 2 a (novo)

2a. Zaradi povezav ne sme biti v nobenem 
primeru oblastem omogočen dostop do 
podatkov, v katere nimajo pravice vpogleda.

Or. de

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se zaradi povezav ne razširijo pravice do dostopa (mnenje delovne 
skupine za varovanje podatkov po členu 29, str. 17).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 208
Člen 26, odstavek 4 a (novo)
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4a. Povezave morajo biti izbrisane takoj, ko 
se iz sistema izbriše eden od povezanih 
razpisov ukrepa.

Or. de

Obrazložitev

Ker povezave predstavljajo svojo lastno kategorijo podatkov, obstaja nevarnost, da razpis 
ukrepa, ki je bil kot tak že izbrisan, še naprej obstaja kot povezana kategorija podatkov 
(Skupni nadzorni organ Schengenske konvencije, str. 9). Pravna varnost zahteva, da je treba 
povezave izbrisati nemudoma za tem, ko se izbriše eden od povezanih razpisov ukrepa. 


