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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Postup súhlasu 

 ***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.) 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi 

Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre 

finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) 

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09228/2017), 

– so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných 

pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc 

a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 

(09253/2017), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 

ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (C8-0101/2018), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

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

veci (A8-0196/2018), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov a Islandu. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V roku 2014 Európsky parlament a Rada prijali ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

(ISF) nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (ISF Hranice a víza) 

na obdobie 2014 až 2020 (nariadenie (EÚ) 515/2014).  

 

Hlavným cieľom nástroja ISF Hranice a víza je zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti v Únii 

a zároveň uľahčiť legitímne cestovanie a boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, a to 

prostredníctvom jednotnej a prísnej kontroly na vonkajších hraniciach a účinného spracúvania 

schengenských víz. Financovanie vo výške približne 2,8 miliardy EUR do roku 2020 – najmä 

prostredníctvom národných programov – je určené okrem iného na budovanie infraštruktúry 

potrebnej na hraničných priechodoch a pre hraničný dozor, financovanie informačných 

systémov požadovaných európskym systémom hraničného dozoru (EUROSUR), ako aj 

na opatrenia, ktoré uľahčujú efektívne riadenie migračných tokov, spracúvanie žiadostí o víza 

a konzulárnu spoluprácu. 

 

V článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 515/2014 sa uvádza, že krajiny pridružené k vykonávaniu, 

uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis sa podieľajú na nástroji v súlade s jeho 

ustanoveniami a že sa dohodnú mechanizmy poskytovania finančných príspevkov 

a dodatočné pravidlá potrebné pre takúto účasť. Účelom tohto návrhu dohody s Islandom je 

zaviesť práve spomínané mechanizmy s cieľom umožniť Komisii prevziať zodpovednosť za 

plnenie rozpočtu nástroja v tejto pridruženej krajine a určiť príspevok Islandu do rozpočtu 

Únie v súvislosti s týmto nástrojom (približne 563 999 EUR ročne na roky 2016, 2017 a 2018, 

pričom príspevky Islandu na roky 2019 a 2020 sa určia v roku 2019 na základe vzorca na 

výpočet finančných príspevkov v prílohe k dohode). 

 

Spravodajca tento návrh podporuje. Nástroj ISF Hranice a víza zriaďuje mechanizmus 

solidarity, ktorý bude viazať zúčastnené štáty rovnakými európskymi pravidlami, pokiaľ ide 

o kontrolu vonkajších hraníc v spoločnom záujme a v spoločnom mene. Spravodajca sa 

domnieva, že návrh bude slúžiť na dosiahnutie hlavného cieľa schengenského acquis, ktorým 

je spoločná zodpovednosť za účinnú kontrolu vonkajších hraníc na vysokej a jednotnej 

úrovni, aby sa na jednej strane zabezpečila kontrola a ochrana vonkajších hraníc na jednotnej 

a vysokej úrovni, a to aj v rámci boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu, a na strane druhej 

plynulé prekračovanie vonkajších hraníc v súlade so záväzkom Únie v oblasti základných 

slobôd a ľudských práv. 
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