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RIADENIE VONKAJŠÍCH HRANÍC

Oblasť politiky riadenia hraníc zaznamenáva výrazný vývoj, keď sa vytvorili nástroje
a agentúry, ako sú Schengenský informačný systém, vízový informačný systém a Európska
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Na základe výziev spojených s nárastom
zmiešaných migračných tokov do EÚ, ako aj zvýšených obáv o bezpečnosť sa začalo nové
obdobie činnosti charakterizované posunom k priamejšej operatívnej podpore a europeizácii
politiky riadenia hraníc.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 67 a 77 ZFEÚ.

CIELE

Jednotný priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach – schengenský priestor – vyžaduje
spoločnú politiku v oblasti riadenia vonkajších hraníc. Únia preto stanovuje spoločné normy
kontroly na svojich vonkajších hraniciach a postupne zavádza integrovaný systém riadenia
týchto hraníc.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Prvý krok k spoločnej politike riadenia vonkajších hraníc Európy sa uskutočnil 14. júna 1985,
keď päť z desiatich členských štátov vtedajšieho Európskeho hospodárskeho spoločenstva
podpísalo Schengenskú dohodu, ktorú o päť rokov neskôr doplnil Dohovor, ktorým sa vykonáva
Schengenská dohoda. Schengenský priestor, zóna bez hraníc vytvorená schengenským acquis
(ako sú súhrnne označované dohody a predpisy), v súčasnosti pozostáva z 26 európskych krajín
(pre viac informácií o schengenskom priestore pozri 2.1.3).
A. Schengenské acquis v oblasti vonkajších hraníc
Pravidlá tvoriace dnešné schengenské acquis v oblasti vonkajších hraníc, ktoré nadväzuje
na pôvodné acquis integrované do právneho poriadku EÚ Amsterdamskou zmluvou, sa
nachádzajú v celom rade opatrení, ktoré možno rozdeliť zhruba do piatich kategórií.
Po prvé, ústredným pilierom riadenia vonkajších hraníc je Kódex schengenských hraníc,
ktorým sa stanovujú pravidlá na vonkajších hraničných priechodoch a podmienky pre dočasné
obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach. Po druhé, keďže nie všetky členské štáty majú
vonkajšie hranice, na ktorých treba vykonávať kontrolu, a nie všetky sú rovnako ovplyvnené
premávkou na hraničných priechodoch, EÚ využíva svoje finančné prostriedky v snahe
kompenzovať niektoré náklady členských štátov na vonkajších hraniciach. V období 2007
– 2013 sa tento finančný mechanizmus rozdelenia záťaže uskutočňoval v podobe Fondu
pre vonkajšie hranice. V období 2014 – 2020 ho nahradil Fond pre vnútornú bezpečnosť:
Hranice a víza. Tretia kategória opatrení sa týka zavedenia centralizovaných databáz na účely
riadenia migrácie a hraníc: Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_2.1.3.pdf
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(VIS) a Eurodac, európska databáza odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl
a zabezpečenie riadneho vykonávania dublinského nariadenia (pre viac informácií o systéme
Eurodac a dublinskom nariadení pozri 5.12.2.). Po štvrté, existuje súbor opatrení (známy ako
balík opatrení proti prevádzačom[1]), ktorý je určený na prevenciu a trestanie neoprávneného
vstupu, tranzitu a pobytu. Nakoniec boli prijaté opatrenia zamerané na operačnú spoluprácu
v oblasti riadenia hraníc, ktoré sa sústreďujú na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú
stráž (bývalá Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach
členských štátov Európskej únie (Frontex) s rozšírenými úlohami).
1. Schengenský informačný systém (SIS)
Schengenský informačný systém, teraz vo svojej druhej generácii, poskytuje infraštruktúru pre
riadenie informácií na podporu kontroly hraníc a súvisiacich bezpečnostných úloh v oblasti
policajnej a justičnej spolupráce. Zúčastnené štáty do systému vkladajú upozornenia týkajúce
sa hľadaných alebo nezvestných osôb, strateného alebo odcudzeného majetku a zákazov
vstupu do databázy, ktorá je priamo prístupná všetkým príslušníkom polície a orgánom
presadzovania práva, ktoré potrebujú informácie z databázy na vykonávanie svojej práce. Ak
sú potrebné ďalšie informácie k upozorneniam v Schengenskom informačnom systéme, tieto
informácie sa vymieňajú prostredníctvom národnej siete kancelárií Sirene (žiadosť o doplňujúce
informácie k národným záznamom) zriadených vo všetkých štátoch schengenského priestoru.
Tieto kancelárie koordinujú reakcie na upozornenia v SIS a zabezpečujú prijatie príslušných
krokov, napr. ak je hľadaná osoba zatknutá, ak sa osoba, ktorej bol zamietnutý vstup do
schengenského priestoru, snaží o opätovný vstup alebo ak je zadržané ukradnuté vozidlo alebo
doklad totožnosti. Zavedenie druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II)
s novými funkciami a vlastnosťami, ako sú biometrické údaje a prepojenie upozornení, sa
výrazne oneskorilo v dôsledku technickej zložitosti systému. Pôvodne mal byť uvedený do
prevádzky v roku 2007, no napokon začal fungovať až 9. apríla 2013. Spolu so systémami VIS
a Eurodac ho riadi agentúra EÚ na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, eu-LISA.
2. Vízový informačný systém (VIS)
Cieľom systému VIS je zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, konzulárnej spolupráce
a konzultácií medzi ústrednými orgánmi udeľujúcimi víza. Systém VIS je napojený na
všetky zastupiteľské úrady schengenských štátov vydávajúce víza a na všetky ich priechody
na vonkajších hraniciach. Na týchto hraničných priechodoch VIS umožňuje pohraničnej stráži
kontrolovať, či osoba, ktorá je držiteľom biometrických víz, je osobou, ktorá o ne požiadala. To
sa vykonáva pomocou dvojitej kontroly odtlačkov prstov porovnaním jednak s biometrickým
záznamom pripojeným k vízu, a jednak s celou databázou VIS. Systém je zabezpečený na
vysokej úrovni, aby bolo zaistené, že bude odolný a neustále k dispozícii a že k údajom budú mať
prístup len oprávnené osoby na povolené účely. Orgány presadzovania práva a Europol majú
do systému prístup na účely odhaľovania a vyšetrovania teroristických činov a iných závažných
zločinov. Systém VIS bol uvedený do prevádzky na všetkých konzulátoch štátov schengenského
priestoru vydávajúcich víza v severnej Afrike v októbri 2011 a odvtedy sa zaviedol v celom
svete.

[1]Pozri smernicu Rady 2002/90/ES a rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.2.pdf
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3. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (bývalá agentúra Frontex
s rozšírenými úlohami)
Bývalá agentúra Frontex sa rozšírila a na základe nariadenia o Európskej pohraničnej
a pobrežnej stráži[2] sa z nej stala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Hlavnou
úlohou európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je pomoc pri vykonávaní integrovaného
riadenia hraníc na vonkajších hraniciach. Jej úlohou je aj zabezpečiť účinné riadenie migračných
tokov a poskytnúť EÚ vysoký stupeň bezpečnosti. Zároveň prispieva k zabezpečeniu voľného
pohybu v rámci EÚ a v plnej miere dodržiava základné práva. Pozostáva z Európskej agentúry
pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc.
Hlavným cieľom jej činnosti je vytvorenie operačnej stratégie na riadenie hraníc a koordinácia
pomoci zo všetkých členských štátov. Sídli vo Varšave.
B. Vývoj v oblasti riadenia vonkajších hraníc EÚ
Od vytvorenia agentúry Frontex sa podniklo niekoľko praktických krokov smerom
k integrovanejšiemu riadeniu hraníc: niekoľko významných modernizácií technickej
infraštruktúry; množstvo spoločných operácií riadenia hraníc; a rozvoj schopnosti rýchlej
reakcie (najskôr prostredníctvom rýchlych pohraničných zásahových tímov (RABITs) a od
roku 2011 aj prostredníctvom tímov európskej pohraničnej stráže). Tempo zmien sa zrýchlilo
v dôsledku veľkých strát na životoch v Stredozemnom mori v posledných rokoch a obrovského
prílevu utečencov a migrantov. Spoločná operácia Triton, ktorá sa začala koncom roka 2014
a v roku 2015 sa podstatne zintenzívnila, má za úlohu hliadkovať na morských hraniciach,
hlavne medzi Líbyou a Talianskom, a združuje pracovníkov a vybavenie z viacerých členských
štátov s cieľom poskytovať Taliansku operačnú podporu v prvej línii. V Grécku sa v decembri
2015 výrazne posilnila existujúca spoločná operácia Poseidon a stala sa operáciou rýchleho
zásahu s nasadením väčšieho množstva personálu a technického vybavenia na riešenie otázok
riadenia vonkajších hraníc. Podobne zohráva európska pohraničná a pobrežná stráž spolu
s inými príslušnými agentúrami EÚ významnú úlohu v ďalšom rozmere reakcie na výzvy,
ktorým čelia niektoré členské štáty, a to pri vytváraní tzv. hotspotov a vysielaní tzv. podporných
tímov pre riadenie migrácie. Tieto tímy spájajú Európsky podporný úrad pre azyl (pozri 5.12.2),
Europol (pozri 5.12.7) a európsku pohraničnú a pobrežnú stráž – v spolupráci s vnútroštátnymi
orgánmi a inými agentúrami – s cieľom identifikovať, preverovať a registrovať migrantov pri
vstupe do EÚ a organizovať návrat tých, ktorí nemajú právo na pobyt. Európska pohraničná
a pobrežná stráž je vedúcou agentúrou regionálnych jednotiek EÚ so sídlom v Catanii pre
hotspoty v Taliansku a v Pireu pre hotspoty v Grécku. Námorné operácie, ako aj priama
podpora členských štátov v hotspotoch sú konkrétnou európskou odpoveďou na situáciu, ktorá
predstavuje humanitárnu krízu aj problém v oblasti riadenia hraníc.
Pokračujúci príliv utečencov a migrantov, ako aj zvýšená hrozba terorizmu spôsobujú
ďalšiu europeizáciu riadenia hraníc. Konkrétne bol nedávno, s cieľom riešiť úkaz tzv.
zahraničných bojovníkov, prijatý návrh zaviesť povinné kontroly občanov EÚ, ktorí vstupujú do
schengenského priestoru alebo z neho vystupujú na pozemných, námorných alebo vzdušných
hraniciach, a to cielenou zmenou Kódexu schengenských hraníc. Na základe tejto zmeny by mali
byť občania systematicky kontrolovaní v databáze SIS a databáze odcudzených a stratených
cestovných dokladov Interpolu.

[2]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej
a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady
2005/267/ES.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.7.pdf


Informačné listy o Európskej únii - 2017 4

Ďalší kľúčový vývoj v oblasti hraníc sa zameriava na balík predpisov o inteligentných
hraniciach, ktorým sa má modernizovať riadenie hraníc prostredníctvom automatizácie
hraničných kontrol a zlepšenia informácií o vstupe a výstupe. V októbri 2011 Komisia predložila
oznámenie o inteligentných hraniciach, v nadväznosti na ktoré predložila vo februári 2013
legislatívny návrh. Balík pozostáva z dvoch prvkov: systému vstup/výstup (EES), ktorý je
databázou na zaznamenávanie času a miesta vstupu a trvania povolených krátkodobých pobytov,
a programu registrovaných cestujúcich (RTP) slúžiaceho na zjednodušenie a automatizáciu
raničných kontrol pre niektoré kategórie cestujúcich, akou sú napríklad obchodní cestujúci.
Vzhľadom na pochybnosti, ktoré vznikli v súvislosti s pôvodnou kalkuláciou nákladov na balík
predpisov Komisie o inteligentných hraniciach, pochybnosti o technickej uskutočniteľnosti
systému a o predpokladaných prínosoch sa Komisia rozhodla zadať ďalšiu technickú štúdiu,
ktorá bola dokončená v októbri 2014. V roku 2015 nasledovala pod záštitou agentúry eu-LISA
séria praktických a prevádzkových skúšok. V apríli 2016 Komisia predložila nový návrh, ktorý
sa tentokrát týkal len EES.
Hoci má EES rovnaký hlavný účel urýchľovať, uľahčovať a posilňovať postupy hraničných
kontrol pre cestujúcich z tretích krajín, obsahuje niekoľko významných zmien v porovnaní
s návrhom z roku 2013. Po prvé, znižuje objem údajov (napr. odtlačky prstov), ktoré sa majú
zbierať a uchovávať, a navrhuje výrazné zníženie nákladov z pôvodnej 1,1 miliardy EUR
na 408 miliónov EUR. Okrem toho by podľa návrhu Komisie bola zaručená interoperabilita
medzi vízovým informačným systémom (pozri skôr v texte) a EES a orgány presadzovania práva
by mali za určitých podmienok prístup. Nový návrh v súčasnosti posudzujú Parlament a Rada.
Navyše, v novembri 2016 Komisia predložila legislatívny návrh na zriadenie európskeho
systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Vytvorenie systému s podobnými cieľmi
ako dobre známy americký systém ESTA by poskytol dodatočnú úroveň kontroly cestujúcich
bez vízovej povinnosti. ETIAS by určoval spôsobilosť všetkých príslušníkov tretích krajín
oslobodených od vízovej povinnosti cestovať do schengenského priestoru a to, či takéto cesty
predstavujú bezpečnostné alebo migračné riziko. Informácie o cestujúcich by sa zhromažďovali
pred ich cestou.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament reaguje na vývoj politiky v oblasti riadenia vonkajších hraníc zmiešane.
Všeobecne podporuje posilnenie organizačnej úlohy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže,
ako aj ďalších príslušných agentúr Únie, pričom často vyzýva na ďalšie posilnenie ich úloh
vzhľadom na to, že EÚ zápasí s migračnou krízou v Stredozemí. Parlament vo svojom uznesení
z 12. apríla 2016 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii
uznal úlohu Frontexu pri záchrane životov v Stredozemí. Okrem toho, pokiaľ ide o prístup
k hotspotom, pripomenul, že si to vyžaduje, aby európska pohraničná a pobrežná stráž, EASO,
Europol a Eurojust poskytovali operačnú pomoc členským štátom, a poukázal na to, že agentúry
potrebujú prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich pridelených úloh.
Hoci Parlament vníma rozvoj európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prevažne pozitívne, jeho
postoj k inteligentným hraniciam je oveľa opatrnejší. Po návrhu Komisie z roku 2013 vyjadril
pochybnosti týkajúce sa navrhovaného rozsiahleho využívania technológií a hromadného
spracúvania osobných údajov na vonkajších hraniciach. Navyše, predpokladané náklady na
technológiu v oblasti inteligentných hraníc v spojení s pochybnosťami o jej prínosoch vyvolali
viaceré obavy Parlamentu. Parlament vo svojom uznesení z 12. septembra 2013 o druhej
správe o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ uviedol, že nové IT systémy v oblasti
migrácie a riadenia hraníc, napríklad iniciatívy „inteligentných hraníc“, by sa mali starostlivo
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analyzovať, najmä pokiaľ ide o zásady nevyhnutnosti a proporcionality. Nedávno, v septembri
2015, v tejto súvislosti položil otázku na ústne zodpovedanie Komisii a Rade a pýtal sa na ich
postoj k prístupu orgánov presadzovania práva do systému a ich názory na význam rozhodnutia
Európskeho súdneho dvora z apríla 2014 o smernici o uchovávaní údajov (pozri 5.12.8). Zostáva
vyčkať, ako Parlament zareaguje na revidované návrhy.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.12.8.pdf
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