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Označenie postupov 

 * Konzultácia  

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.  

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup 

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0196), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 

(C8-0134/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. 

septembra 20161, 

– po porade s Výborom regiónov, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(A8-0059/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zriadenie systému vstup/výstup si 

vyžaduje prispôsobenie postupov kontroly 

osôb pri prekračovaní vonkajších hraníc, 

ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 

2016/399. Cieľom systému vstup/výstup je 

najmä zrušiť označovanie cestovných 

(5) Zriadenie systému vstup/výstup si 

vyžaduje prispôsobenie postupov kontroly 

osôb pri prekračovaní vonkajších hraníc, 

ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 

2016/399. Cieľom systému vstup/výstup je 

najmä zrušiť označovanie cestovných 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 66. 
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dokladov štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ktorí majú povolenie na pobyt 

[alebo na pobyt na základe okružného 

víza], odtlačkom pečiatky na vstupe a 

výstupe a nahradiť ho elektronickým 

zaznamenávaním vstupu a výstupu priamo 

do systému vstup/výstup. Označovanie 

cestovného dokladu odtlačkom pečiatky 

pri odopretí vstupu štátnemu príslušníkovi 

tretej krajiny zostáva zachované, pretože 

sa vzťahuje na cestujúcich, ktorí 

predstavujú väčšie riziko. V rámci 

postupov hraničných kontrol je okrem toho 

potrebné zohľadniť zavedenie 

interoperability medzi systémom 

vstup/výstup a vízovým informačným 

systémom (VIS). Systém vstup/výstup 

otvára možnosť využívať pri prekračovaní 

hraníc cestujúcimi prichádzajúcimi na 

krátkodobý pobyt nové technológie. 

dokladov štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ktorí majú povolenie na pobyt 

[alebo na pobyt na základe okružného 

víza], odtlačkom pečiatky na vstupe a 

výstupe a nahradiť ho elektronickým 

zaznamenávaním vstupu a výstupu priamo 

do systému vstup/výstup. V rámci 

postupov hraničných kontrol je okrem toho 

potrebné zohľadniť zavedenie 

interoperability medzi systémom 

vstup/výstup a vízovým informačným 

systémom (VIS). Systém vstup/výstup 

otvára možnosť využívať pri prekračovaní 

hraníc cestujúcimi prichádzajúcimi na 

krátkodobý pobyt nové technológie. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V článku 2 sa dopĺňajú tieto odseky 

22, 23, 24 a 25: 

(1) V článku 2 sa dopĺňajú tieto odseky 

22, 23, 24, 25 a 25a: 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 2 – bod 25 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25a. „potvrdenie pravosti a integrity 

údajov na čipe“ je proces, pri ktorom sa 

prostredníctvom certifikátov overí, či 

údaje na čipe pochádzajú od 

vydávajúceho orgánu a či neboli 

pozmenené; 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d – bod i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) hlavy štátov a členovia ich 

delegácií v súlade s bodom 1 prílohy VII; 

i) hlavy štátov, predsedovia vlád a 

členovia ich delegácií v súlade s bodom 1 

prílohy VII; 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Ak cestovný doklad obsahuje elektronické 

pamäťové médium (čip), pravosť údajov na 

čipe sa potvrdí s použitím úplného reťazca 

platných certifikátov, okrem prípadu, keď 

to nie je možné z technických dôvodov 

alebo – pri cestovnom doklade vydanom 

treťou krajinou – preto, že nie sú k 

dispozícii platné certifikáty.“ 

„Ak cestovný doklad osôb, v prípade 

ktorých ich prekročenie hranice podlieha 

zaznamenaniu v systéme vstup/výstup, 

obsahuje elektronické pamäťové médium 

(čip), pravosť údajov na čipe sa potvrdí s 

použitím úplného reťazca platných 

certifikátov, okrem prípadu, keď to nie je 

možné z technických dôvodov alebo – pri 

cestovnom doklade vydanom treťou 

krajinou – preto, že nie sú k dispozícii 

platné certifikáty.“ 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod i 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„i) overenie totožnosti a štátnej 

príslušnosti štátneho príslušníka tretej 

krajiny a platnosti a pravosti cestovného 

dokladu nahliadnutím do príslušných 

vypúšťa sa 
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databáz, najmä: 

(1) Schengenského informačného 

systému; 

 

(2) databázy Interpolu odcudzených a 

stratených cestovných dokladov; 

 

(3) vnútroštátnych databáz 

obsahujúcich informácie o odcudzených, 

zneužitých, stratených a neplatných 

cestovných dokladoch. 

 

Overovanie zahŕňa dôkladnú kontrolu 

cestovných dokladov, či nevykazujú 

známky falšovania a pozmeňovania. 

 

S výnimkou príslušníkov tretích krajín, 

ktorých vstup podlieha zaznamenaniu v 

systéme vstup/výstup, ak cestovný doklad 

obsahuje podobu tváre zaznamenanú na 

elektronickom pamäťovom médiu (čipe) a 

ak k podobe tváre zaznamenanej na čipe 

možno po právnej a technickej stránke 

získať prístup, toto overenie zahŕňa 

overenie podoby tváre zaznamenanej na 

čipe elektronickým porovnaním tejto 

podoby s podobou tváre dotknutého 

štátneho príslušníka tretej krajiny 

nasnímanou na mieste; 

 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod i 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii)  overenie, či je k cestovnému 

dokladu v prípade potreby priložené 

požadované vízum alebo povolenie na 

pobyt. 

vypúšťa sa 

Ak pas alebo cestovný doklad obsahuje 

elektronické pamäťové médium (čip), 

pravosť údajov na čipe sa overí 

prostredníctvom úplného reťazca 

platných certifikátov, pokiaľ to nie je 

technických dôvodov nemožné. Dôkladné 
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kontroly na vstupe zahŕňajú aj 

systematické overovanie platnosti 

povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza 

tým, že sa v SIS a v iných relevantných 

databázach vyhľadajú informácie výlučne 

o odcudzených, zneužitých, stratených a 

neplatných dokladoch[21 ]; 

________________  

21 Tieto odseky si môžu vyžiadať 

ďalšie úpravy po prijatí návrhu 

COM(2015) 670/2. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod iii 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) Písmeno b) sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„b)  ak je štátny príslušník tretej 

krajiny držiteľom víza [alebo okružného 

víza] uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. 

b), dôkladné kontroly na vstupe zahŕňajú 

aj overovanie pravosti, územnej a časovej 

platnosti a stavu víza a prípadne overenie 

totožnosti držiteľa víza, a to nahliadnutím 

do vízového informačného systému (VIS) 

v súlade s článkom 18 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

767/200822;“; 

 

_________________  

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o 

vízovom informačnom systéme (VIS) a 

výmene údajov o krátkodobých vízach 

medzi členskými štátmi (nariadenie o 

VIS).“ 

 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod iv 
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Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno g – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iv) V písmene g) sa bod i) nahrádza 

takto: 

vypúšťa sa 

„i)  overenie, či má štátny príslušník 

tretej krajiny platný doklad na 

prekročenie hranice a či je k dokladu v 

prípade potreby priložené požadované 

vízum alebo povolenie na pobyt. Overenie 

dokladu zahŕňa nahliadnutie do 

príslušných databáz, najmä 

Schengenského informačného systému, 

databázy Interpolu odcudzených a 

stratených cestovných dokladov a 

vnútroštátnych databáz obsahujúcich 

informácie o odcudzených, zneužitých, 

stratených a neplatných cestovných 

dokladoch[23]. S výnimkou príslušníkov 

tretích krajín, ktorých vstup podlieha 

zaznamenaniu v systéme vstup/výstup, ak 

cestovný doklad obsahuje podobu tváre 

zaznamenanú na elektronickom 

pamäťovom médiu (čipe) a ak k podobe 

tváre zaznamenanej na čipe možno po 

právnej a technickej stránke získať 

prístup, toto overenie zahŕňa overenie 

podoby tváre zaznamenanej na čipe 

elektronickým porovnaním tejto podoby s 

podobou tváre dotknutého štátneho 

príslušníka tretej krajiny nasnímanou na 

mieste;“;  

 

_____________________  

23 Táto podmienka je uvedená v 

návrhu [COM(2015) 670/2], ktorým sa 

mení článok 7 Kódexu schengenských 

hraníc, a bude súčasťou povinných 

kontrol v prípade osôb, ktoré požívajú 

právo na voľný pohyb. V závislosti od 

konečného znenia prijatého textu si táto 

veta môže vyžiadať úpravu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh nariadenia 
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Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 

textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 

bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 

texte.) 

Odôvodnenie 

Ustanovenia tohto článku sú mimo rozsahu pôsobnosti (článok 2) systému vstup/výstup 

navrhnutého v nariadení, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES), ktorý nezahŕňa 

občanov Únie ani kategórie uvedené v odsekoch 3 a 4. Tento odsek by sa preto mal vypustiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8aa 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Vkladá sa tento článok 8aa: 

 „Článok 8aa 

 Normy pre oblasť automatizovaných 

systémov hraničnej kontroly 

 1. Automatizované systémy hraničnej 

kontroly sú navrhnuté tak, aby ich mohli 

používať všetci s výnimkou detí do 12 

rokov. Takisto by mali v plnej miere 

rešpektovať ľudskú dôstojnosť, najmä 

pokiaľ ide o zraniteľné osoby. Ak sa 

členské štáty rozhodnú používať 

automatizované systémy hraničnej 

kontroly, zabezpečia prítomnosť 

dostatočného počtu zamestnancov, ktorí 

poskytnú pomoc pri používaní týchto 

systémov. 

 2. Komisia je v úzkej spolupráci s 

agentúrou eu-LISA splnomocnená 

prijímať delegované akty v súlade s 
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článkom 37 o prijímaní ďalších 

technických noriem týkajúcich sa 

automatizovaných systémov hraničnej 

kontroly.“ 

Odôvodnenie 

Normy pre oblasť automatizovaných systémov hraničnej kontroly sú potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 

textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 

bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 

texte.) 

Odôvodnenie 

Ustanovenia tohto článku sú mimo rozsahu pôsobnosti (článok 2) systému vstup/výstup 

navrhnutého v nariadení, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) nezahŕňajúci štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt. Tento odsek by sa preto mal 

vypustiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8c – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 

elektronické pamäťové médium (čip) a 

pravosť údajov na čipe sa musí potvrdiť 

prostredníctvom úplného reťazca platných 

certifikátov; 

a) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 

elektronické pamäťové médium (čip) a 

pravosť a integrita údajov na čipe sa 

musia potvrdiť prostredníctvom úplného 

reťazca platných certifikátov; 
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Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8c – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 

podobu tváre zaznamenanú na čipe, ku 

ktorej možno po právnej a technickej 

stránke získať prístup pomocou 

automatizovaného systému na účely 

overenia totožnosti držiteľa cestovného 

dokladu porovnaním podoby tváre 

zaznamenanej na čipe s podobou tváre 

nasnímanou na mieste; 

b) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 

podobu tváre zaznamenanú na čipe, ku 

ktorej možno po právnej a technickej 

stránke získať prístup pomocou 

automatizovaného systému hraničnej 

kontroly na účely overenia totožnosti 

držiteľa cestovného dokladu porovnaním 

podoby tváre zaznamenanej na čipe s 

podobou tváre nasnímanou na mieste; 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8d – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 

elektronické pamäťové médium (čip) a 

pravosť údajov na čipe sa musí potvrdiť 

prostredníctvom úplného reťazca platných 

certifikátov; 

a) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 

elektronické pamäťové médium (čip) a 

pravosť a integrita údajov na čipe sa 

musia potvrdiť prostredníctvom úplného 

reťazca platných certifikátov; 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8d – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 

b) cestovný doklad predložený na 

účely prekročenia hranice musí obsahovať 
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podobu tváre zaznamenanú na čipe, ku 

ktorej možno po právnej a technickej 

stránke získať prístup pomocou 

automatizovaného systému na účely 

overenia totožnosti držiteľa cestovného 

dokladu porovnaním podoby tváre 

zaznamenanej na čipe s podobou tváre 

držiteľa nasnímanou na mieste; 

podobu tváre zaznamenanú na čipe, ku 

ktorej možno po právnej a technickej 

stránke získať prístup pomocou 

automatizovaného systému hraničnej 

kontroly na účely overenia totožnosti 

držiteľa cestovného dokladu porovnaním 

podoby tváre zaznamenanej na čipe s 

podobou tváre nasnímanou na mieste; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

 Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8d – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak sú podmienky stanovené v 

odseku 1 splnené, kontroly na vstupe a 

výstupe stanovené v článku 8 ods. 2 a 

článku 8 ods. 3 písm. a) a b) alebo v článku 

8 ods. 2 a článku 8 ods. 3 písm. g) a h) sa 

môžu vykonať prostredníctvom 

samoobslužného systému. Ak sa hraničná 

kontrola na výstupe vykonáva 

prostredníctvom automatizovaného 

systému hraničnej kontroly, zahŕňa 

kontroly stanovené v článku 8 ods. 3 písm. 

h). 

2. Ak sú podmienky stanovené v 

odseku 1 splnené, hraničné kontroly na 

vstupe a výstupe stanovené v článku 8 ods. 

2 a článku 8 ods. 3 písm. a) a b) alebo v 

článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 3 písm. g) a 

h) sa môžu vykonať prostredníctvom 

samoobslužného systému. Ak sa hraničná 

kontrola na výstupe vykonáva 

prostredníctvom automatizovaného 

systému hraničnej kontroly, zahŕňa 

kontroly stanovené v článku 8 ods. 3 písm. 

h). 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8d – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Ak sa osobe povolí prístup k 

vnútroštátnemu zjednodušujúcemu 

programu, ktorý bol členským štátom 

zavedený podľa článku 8e, hraničné 

kontroly vykonávané prostredníctvom 

samoobslužného systému na vstupe 

nemusia pri prekračovaní vonkajších 
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hraníc takéhoto členského štátu alebo 

vonkajších hraníc iného členského štátu, 

ktorý uzavrel s daným členským štátom 

dohodu, ako sa uvádza v článku 8e ods. 4, 

zahŕňať preskúmanie aspektov uvedených 

v článku 8 ods. 3 písm. a) bodoch iv) a v). 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8e – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát môže vytvoriť 

dobrovoľný program s cieľom umožniť 

štátnym príslušníkom tretích krajín v 

zmysle článku 2 ods. 6 alebo štátnym 

príslušníkom konkrétnej tretej krajiny, 

ktorí nepožívajú právo na voľný pohyb, 

využiť výhody podľa odseku 2 tohto 

článku pri prekračovaní vonkajšej hranice 

členského štátu. 

1. Každý členský štát môže vytvoriť 

dobrovoľný program s cieľom umožniť 

štátnym príslušníkom tretích krajín v 

zmysle článku 2 ods. 6 alebo štátnym 

príslušníkom konkrétnej tretej krajiny, 

ktorí nepožívajú právo na voľný pohyb 

podľa právnych predpisov Únie, využiť 

výhody podľa odseku 2 tohto článku pri 

prekračovaní vonkajšej hranice členského 

štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8e – odsek 2 – písmeno c – bod iv 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iv) žiadateľ preukáže integritu a 

spoľahlivosť, najmä že prípadné 

predchádzajúce víza s obmedzenou 

územnou platnosťou boli použité v súlade 

so zákonom, preukáže svoju hospodársku 

situáciu v krajine pôvodu a skutočný 

úmysel opustiť územie členských štátov v 

stanovenom čase. V súlade s článkom 23 

[nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém 

vstup/výstup (EES),] orgány uvedené v 

odseku b) tohto článku musia mať prístup k 

iv) žiadateľ preukáže svoju integritu a 

spoľahlivosť, najmä to, že použitie 

predchádzajúcich víz alebo víz s 

obmedzenou územnou platnosťou bolo, v 

náležitých prípadoch, v súlade so 

zákonom, preukáže svoju hospodársku 

situáciu v krajine pôvodu a svoj skutočný 

úmysel opustiť územie členských štátov 

pred uplynutím platnosti víza, prípadne po 

uplynutí povolenej dĺžky pobytu. V súlade 

s článkom 23 [nariadenia, ktorým sa 
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systému vstup/výstup, aby mohli overiť, že 

žiadateľ v minulosti neprekročil 

maximálnu povolenú dĺžku pobytu na 

území členských štátov; 

zriaďuje systém vstup/výstup (EES),] 

orgány uvedené v odseku b) tohto článku 

musia mať prístup k systému vstup/výstup, 

aby mohli overiť, že žiadateľ v minulosti 

neprekročil maximálnu povolenú dĺžku 

pobytu na území členských štátov; 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8e – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. V prípade štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí využívajú vnútroštátny 

zjednodušujúci program, môžu príslušníci 

pohraničnej stráže vykonávať overenia na 

vstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. a) a b) 

a na výstupe podľa článku 8 ods. 3 písm. 

g) bez elektronického porovnávania 

biometrických údajov, ale 

prostredníctvom porovnania podoby tváre 

zaznamenanej na čipe a podoby tváre v 

individuálnej zložke štátneho príslušníka 

tretej krajiny v systéme vstup/výstup so 

štátnym príslušníkom tretej krajiny. Úplné 

overenie sa vykonáva náhodne a na 

základe analýzy rizika. 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8e – odsek 4 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. Po náležitom posúdení rizika pre 

bezpečnosť informácií sa medzi 

vnútroštátnymi zjednodušujúcimi 

programami a systémom vstup/výstup 

zaistí primeraná úroveň bezpečnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 8e – odsek 4 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4c. Členské štáty v úzkej spolupráci s 

agentúrou eu-LISA zabezpečia pri 

zriaďovaní takéhoto vnútroštátneho 

zjednodušujúceho programu existenciu 

noriem v oblasti bezpečnosti osobných 

údajov, ktoré budú rovnocenné s 

normami stanovenými v článku 39 

[nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém 

vstup/výstup (EES)]. Členské štáty 

uskutočňujú náležité posúdenie rizika pre 

bezpečnosť informácií a jasne stanovujú 

povinnosti týkajúce sa bezpečnosti vo 

všetkých etapách tohto procesu. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 10 – odsek 3a a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) V článku 10 sa dopĺňa tento odsek 

3aa:  

 3aa. Ak sa členské štáty rozhodnú 

zaviesť vnútroštátny zjednodušujúci 

program v súlade s článkom 8e, môžu sa 

rozhodnúť, že budú používať osobitné 

kontrolné pruhy pre štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí využívajú tento 

vnútroštátny zjednodušujúci program.“ 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 37 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (14a) V článku 37 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

„2.  Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 13 ods. 5 a v článku 36 

sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.“ 

„2.  Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 8aa, v článku 13 ods. 5 a 

v článku 36 sa Komisii udeľuje na dobu 

neurčitú.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 b (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 37 – odsek 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (14b) V článku 37 sa odsek 3 nahrádza 

takto: 

„3.  Delegovanie právomocí uvedené 

v článku 13 ods. 5 a v článku 36 môže 

Európsky parlament alebo Rada 

kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 

odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť.“ 

“3. Delegovanie právomocí uvedené v 

článku 8aa, v článku 13 ods. 5 a v článku 

36 môže Európsky parlament alebo Rada 

kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 

odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť.“ 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 c (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 37 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14c) V článku 37 sa dopĺňa tento odsek 

3a: 

 3a. Komisia pred prijatím 

delegovaného aktu konzultuje 

s odborníkmi určenými jednotlivými 

členskými štátmi v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

práva*. 

 __________ 

 * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 d (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Článok 37 – odsek 5 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (14d) V článku 37 sa odsek 5 nahrádza 

takto: 

„5.  Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 13 ods. 5 a článku 36 nadobudne 

účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 

Rada voči nemu nevzniesli námietku v 

lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 

uvedeného aktu Európskemu parlamentu a 

Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 

lehoty Európsky parlament a Rada 

informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 

nevzniesť námietku. Na podnet 

Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 

lehota predĺži o dva mesiace.“ 

„5. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 8aa, článku 13 ods. 5 a článku 36 

nadobudne účinnosť, len ak Európsky 

parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 

námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 

oznámenia uvedeného aktu Európskemu 

parlamentu a Rade alebo ak pred 

uplynutím uvedenej lehoty Európsky 

parlament a Rada informovali Komisiu o 

svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 

podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 

sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“ 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Príloha VII – bod 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (15a) V prílohe VII sa bod 1 nahrádza 

takto: 

1.  Hlavy štátov 1.  Hlavy štátov a predsedovia vlád 

Odchylne od článku 6 a článkov 8 až 14 

hraničným kontrolám nemôžu byť 

podrobené hlavy štátov a členovia ich 

delegácií, ktorých príchod a odchod sa 

oficiálne oznámil pohraničnej stráži cez 

diplomatické kanály. 

Odchylne od článku 6 a článkov 8 až 14 

nemôžu byť hraničným kontrolám 

podrobené hlavy štátov, predsedovia vlád a 

členovia ich delegácií, ktorých príchod a 

odchod sa oficiálne oznámil pohraničnej 

stráži cez diplomatické kanály. 

 

Pozmeňujúci návrh   30 

Návrh nariadenia 

Príloha – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (EÚ) 2016/399  

Príloha IV – bod 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 vypúšťa sa 

„1.  Členský štát môže v súlade s 

článkom 11 na vstupe a výstupe označiť 

cestovné doklady tých štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 

držiteľmi povolenia na pobyt vydaného 

týmto členským štátom, odtlačkom 

pečiatky, ak je to výslovne stanovené v 

jeho vnútroštátnych právnych predpisoch. 

Okrem toho v súlade s prílohou V časťou 

A, ak je štátnym príslušníkom tretích 

krajín odopretý vstup podľa článku 14, 

príslušník pohraničnej stráže označí pas 

odtlačkom pečiatky na vstupe, ktorú zruší 

preškrtnutím nezmazateľným čiernym 

atramentom, a oproti vpravo vpíše, tiež 

nezmazateľným atramentom, písmeno 

„1. Členský štát môže v súlade s článkom 

11 na vstupe a výstupe označiť cestovné 

doklady tých štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ktorí sú držiteľmi povolenia na 

pobyt vydaného týmto členským štátom, 

odtlačkom pečiatky, ak je to výslovne 

stanovené v jeho vnútroštátnych právnych 

predpisoch.“  
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(písmená) zodpovedajúce dôvodu 

(dôvodom) odopretia vstupu, ktorých 

zoznam je uvedený na štandardnom 

formulári pre odopretie vstupu uvedenom 

v časti B prílohy V. “ 

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Nariadenie (EÚ) 2016/399  

Príloha IV – bod 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c)  bod 3 sa nahrádza takto: c) bod 3 sa vypúšťa. 

„3.  V prípade odopretia vstupu 

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 

ktorý podlieha vízovej povinnosti, doklad 

sa spravidla označí odtlačkom pečiatky na 

strane, ktorá je oproti strane, na ktorej je 

pripojené vízum. 

 

Ak nemožno použiť túto stranu, 

odtlačkom pečiatky sa označí nasledujúca 

strana. Odtlačok pečiatky sa nedáva na 

prístrojom snímateľnú zónu. “ 

 

 

Pozmeňujúci návrh   32 

Návrh nariadenia 

Príloha – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

Nariadenie (EÚ) 2016/399  

Príloha V – časť A – bod 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„b) v prípade štátnych príslušníkoch 

tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na 

krátkodobý pobyt [alebo na základe 

okružného víza], vloží do systému 

vstup/výstup údaje o odopretí vstupu v 

súlade s článkom 6a ods. 2 tohto nariadenia 

a článkom 16 [nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje systém vstup/výstup]. Okrem 

toho príslušník pohraničnej stráže označí 

pas odtlačkom pečiatky na vstupe, ktorú 

„b) v prípade štátnych príslušníkoch 

tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na 

krátkodobý pobyt [alebo na základe 

okružného víza], vloží do systému 

vstup/výstup údaje o odopretí vstupu v 

súlade s článkom 6a ods. 2 tohto nariadenia 

a článkom 16 [nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje systém vstup/výstup];“ 
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zruší preškrtnutím nezmazateľným 

čiernym atramentom, a oproti vpravo 

vpíše, tiež nezmazateľným atramentom, 

písmeno (písmená) zodpovedajúce dôvodu 

(dôvodom) odopretia vstupu, ktorých 

zoznam je uvedený na štandardnom 

formulári pre odopretie vstupu uvedenom 

v časti B tejto prílohy;“; 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – bod 3 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2016/399 

Príloha V – časť B 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. V časti B prílohy V sa odsek s 

názvom Pripomienky dopĺňa takto: 

 „Dotknutej osobe sa týmto oznamuje, že 

jej osobné údaje a informácie o tomto 

odopretí vstupu sú vložené do systému 

vstup/výstup v súlade s článkom 16 

[nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém 

vstup/výstup (EES)]. 

 Podľa článku 46 [nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje systém vstup/výstup (EES)] má 

dotknutá osoba právo získať údaje 

zaznamenané v systéme vstup/výstup, 

ktoré sa jej týkajú, a môže požiadať o 

opravu nesprávnych údajov, ktoré sa jej 

týkajú, a vymazanie údajov, ktoré boli 

zaznamenané v rozpore so zákonom.“ 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Úvod 

 

Tento návrh správy dopĺňa návrh správy o nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 

sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a 

odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie 

hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do 

systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011. Úzko tiež súvisí s návrhom nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie 

kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz.  

 

 

Stanovisko spravodajcu 

 

Zjednodušenie prekračovania hraníc by malo byť jedným z cieľov, ktoré treba posilňovať 

spolu so všeobecnými cieľmi úzko prepojenými so systémom vstup/výstup. Je preto potrebné 

nabádať členské štáty, aby vyvíjali vnútroštátne zjednodušujúce programy, ktoré majú 

spoločný právny základ. 

V tejto súvislosti treba v záujme harmonizácie právnych predpisov zjednotiť ustanovenia 

týkajúce sa používania samoobslužných systémov a automatizovaných zariadení na 

hraničných priechodoch.  

 

Spravodajca zastáva názor, že jednotlivé legislatívne texty treba formálne zjednotiť, aby sa 

zabezpečila väčšia koherentnosť noriem, ktoré sa vzťahujú na schengenský priestor, a aby sa 

predišlo právnym nezrovnalostiam. Preto bude potrebné venovať osobitnú pozornosť 

jednotlivým rokovaniam, ktoré práve prebiehajú, keďže ich výsledky by mohli zásadne 

ovplyvniť tento návrh správy. V dôsledku toho nemožno vylúčiť ďalšie pozmeňujúce návrhy 

k tomuto dokumentu v závislosti od dosiahnutých medziinštitucionálnych dohôd. 
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