
SCHENGENSKI 
INFORMACIJSKI SISTEM 
zagotavljanje svobode, varnosti in pravice

       Zaščita vaših pravic
SIS vsebuje osebne podatke oseb, za katere veljajo 
razpisi ukrepov. Vrste podatkov, ki se lahko obdelujejo 
v SIS, so navedene v zakonodaji EU. Osebni podatki se 
obdelujejo tudi pri preverjanju posameznika v SIS. To se 
na primer zgodi, ko vstopate v schengensko območje 
ali ko vas policija ustavi zaradi cestnoprometne 
kontrole.  SIS posameznikom zagotavlja pravico do: 
dostopa do svojih podatkov; popravka netočnih 
podatkov; izbrisa podatkov, ki so nezakonito 
shranjeni v sistemu. Poleg tega je treba osebo, 
za katero velja razpis ukrepa za zavrnitev vstopa in 
prepoved prebivanja ali razpis ukrepa za vrnitev, o tem 
ustrezno obvestiti (pravica do obveščenosti). 

Vse osebe, za katere velja razpis ukrepa, imajo tudi 
pravico do: pritožbe pri nacionalnih organih za varstvo 
podatkov ali sodiščih; odškodnine za morebitno škodo, 
nastalo zaradi nezakonito obdelanih podatkov v zvezi 
z njimi v kateri koli schengenski državi.      Krepitev nadzora na 

     zunanjih mejah
Z dodatnimi funkcijami SIS, tj. prstnimi odtisi in 
osebnimi identifikacijskimi dokumenti, lahko 
mejna straža preveri, ali za državljane tretjih 
držav veljajo razpisi ukrepov za zavrnitev vstopa 
ali prepoved prebivanja in za ogrožanje varnosti, 
ter odkrije morebitne ponarejene dokumente za 
preverjanje. Organi lažje primerjajo razpise ukrepov 
za državljane EU, ki so iskani ali osumljeni storitve 
kaznivega dejanja. 
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Zaščita najranljivejših
Kategorije razpisov ukrepov v zvezi z 

otroki, za katere obstaja tveganje, da bodo 
ugrabljeni, in v zvezi z ranljivimi osebami, 
ki so izpostavljene 
tveganju, so zdaj del SIS. 
Ti razpisi ukrepov bodo 
pomagali preprečevati 
ugrabitve otrok ali 
njihovo nezakonito 
premestitev v tujino. Te 
kategorije dopolnjujejo 
razpise ukrepov o 
pogrešanih osebah. 
Informacije o teh vrstah 
razpisov ukrepov so na 
voljo za takojšnjo izmenjavo 
med nacionalnimi kontaktnimi točkami in pristojnimi 
nacionalnimi organi. Istovetnost pogrešanih oseb je 
mogoče ugotoviti z odvzemom prstnih odtisov ali vzorcem 
DNK, kadar odvzem prstnih odtisov ni mogoč. 

Schengenski informacijski sistem (SIS) je 
informacijski sistem, ki varuje vašo svobodo in 
varnost na schengenskem območju. 

SIS podpira operacije: 
• nacionalnih mejnih straž,
• policistov,
• carinskih organov,
• organov, pristojnih za priseljevanje, ter 
• organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj.

Dostop do SIS pristojnim nacionalnim organom 
omogoča, da preverijo razpise ukrepov za iskane 
osebe ali predmete na schengenskem območju. 
Dostop do podatkov SIS je omejen na ustrezne 
pristojne nacionalne organe.
SIS je bil posodobljen in vključuje nove elemente.

Krepitev sodelovanja
SIS daje organom informacije o razlogih za razpise 
ukrepov za iskane osebe ali predmete ter o 
potrebnih ukrepih. Do teh podatkov lahko zdaj 
dostopajo skupine agencije Frontex in večje število 
pristojnih nacionalnih organov. 

V schengenskih državah so bili prek nacionalnih 
kontaktnih točk za izmenjavo informacij 
v zvezi s SIS uvedeni jasnejša 
pravila in izboljšane strukture 
za izmenjavo dopolnilnih 
informacij (uradi SIRENE). 
Europol si lahko zdaj informacije 
o razpisih ukrepov v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji 
in kaznivimi dejanji, ki so v njegovi 
pristojnosti, neposredno izmenjuje s temi 
nacionalnimi kontaktnimi točkami.

Upravljanje 
nedovoljenih migracij

Nova kategorija razpisov ukrepov za odločbe o 
vrnitvi in izboljšana orodja za lažje ugotavljanje 
istovetnosti državljanov tretjih držav, za katere 
veljajo ti razpisi ukrepov, bodo prispevali k boju proti 

nedovoljenim migracijam. SIS organom 
omogoča, da z uporabo prstnih odtisov 

iščejo in preverjajo, ali imajo zadevni 
državljani tretjih držav pravico 

do vstopa in prebivanja v EU. 
SIS bo vseboval tudi podatke o 

ponarejenih dokumentih, 
vključno s potovalnimi 

dokumenti in vizumskimi 
nalepkami. 

Sodelovanje in izmenjava informacij sta ključna 
za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu 
ter za zagotavljanje pravičnosti.  SIS je eden od 
najučinkovitejših informacijskih sistemov v EU za boj 
proti kriminalu. Schengenske države uporabljajo SIS 
za izdajanje razpisov ukrepov za prijetje iskanih 
oseb za kazenski pregon ali obsodbo zaradi storitve 
kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, ali hudih 
kaznivih dejanj. 

Schengenske države uporabljajo sistem tudi za 
izdajanje razpisov ukrepov za preverjanje oseb, ki so 
storile ali bodo verjetno storile huda kazniva dejanja, 
ter določenih predmetov, povezanih s temi kaznivimi 
dejanji. Nacionalni organi izdajajo razpise ukrepov za 
iskanje in varovanje: pogrešanih oseb; ranljivih oseb, 
ki so izpostavljene tveganju in ki jim 
je treba preprečiti potovanje ali 
premestitev v tujino; oseb, 
ki morajo sodelovati 
v sodnih postopkih, 
vključno s pričami, 
toženimi strankami 
ali žrtvami kaznivega 
dejanja. Izdajajo 
lahko razpise ukrepov 
za ugotavljanje 
istovetnosti neznanih 
storilcev terorističnih 
kaznivih dejanj ali 
hudih kaznivih dejanj 
z odvzemom prstnih 
odtisov in odtisov 
dlani. Nacionalni 
organi uporabljajo 
SIS tudi za iskanje 
predmetov, iskanih 
zaradi zasega ali 
uporabe kot dokazov v 
kazenskem postopku.

Boj proti kriminalu
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