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7.12.2018 A8-0434/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Únia by mala využiť svoju vízovú 

politiku pri spolupráci s tretími krajinami, 

ako aj zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi 

obavami v súvislosti s migráciou 

a bezpečnosťou, hospodárskymi otázkami 

a celkovými vonkajšími vzťahmi. 

(2) Únia by mala využiť svoju vízovú 

politiku pri spolupráci s tretími krajinami s 

cieľom zabezpečiť správnu rovnováhu 

medzi obavami v súvislosti s 

bezpečnosťou, hospodárskymi a 

humanitárnymi otázkami a celkovými 

vonkajšími vzťahmi. Musí najmä 

zabezpečiť dodržiavanie záväzkov 

vyplývajúcich z medzinárodného práva, 

najmä Európskeho dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, 

medzinárodných paktov o občianskych a 

politických právach a hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach, 

Ženevského dohovoru o utečencoch z 

roku 1951, ako aj Newyorského protokolu 

z roku 1967, dohovorov Organizácie 

Spojených národov proti mučeniu a 

inému krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestu, ako je Dohovor o právach dieťaťa 

a Dohovor o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V prípade nedostatočnej 

spolupráce určitých tretích krajín, pokiaľ 

ide o readmisiu ich štátnych príslušníkov 

zadržaných v neregulárnej situácii, 

a neochoty týchto tretích krajín účinne 

spolupracovať počas procesu návratu, by 

sa malo pristúpiť k reštriktívnemu 

a dočasnému uplatňovaniu určitých 

ustanovení nariadenia (ES) č. 810/2009 

na základe transparentného mechanizmu 

vychádzajúceho z objektívnych kritérií 

s cieľom zlepšiť spoluprácu danej tretej 

krajiny v oblasti readmisie neregulárnych 

migrantov. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 1 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. v článku 1 sa vypúšťa odsek 3; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vypúšťa sa: „V tomto nariadení sa uvádzajú aj tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia 

mať letiskové tranzitné víza ako výnimka zo zásady voľného tranzitu ustanovenej v prílohe 9 k 

Chicagskému dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, a ustanovujú sa v ňom postupy a 

podmienky udeľovania víz na účely tranzitu cez medzinárodné tranzitné priestory letísk 

členských štátov“. Horizontálny pozmeňovací návrh; vypúšťajú sa požiadavky na letiskové 

tranzitné vízum. 
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7.12.2018 A8-0434/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 2 – odsek 3 – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) bod 5 sa vypúšťa; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vypúšťa sa: „letiskové tranzitné vízum“ je vízum platné pre tranzit cez medzinárodné 

tranzitné priestory jedného alebo viacerých letísk členských štátov;“  Horizontálny 

pozmeňovací návrh; vypúšťajú sa požiadavky na letiskové tranzitné vízum. 
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7.12.2018 A8-0434/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 13 – odsek 7 – písmeno a 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 9a. V článku 13 ods. 7 sa písmeno a) 

nahrádza takto: 

a) deti vo veku do 12 rokov; “a) „maloletí mladší ako 18 rokov;“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aby sa zohľadnilo, že biometrické údaje maloletých mladších ako 18 rokov sa 

nezhromažďujú. 
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7.12.2018 A8-0434/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 14 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Konzulárne úrady členských štátov 

v rámci miestnej schengenskej spolupráce 

podľa článku 48 posúdia uplatňovanie 

podmienok stanovených v odseku 1 

s cieľom zohľadniť miestne pomery 

a migračné a bezpečnostné riziká.“; 

5. Konzulárne úrady členských štátov 

v rámci miestnej schengenskej spolupráce 

podľa článku 48 posúdia uplatňovanie 

podmienok stanovených v odseku 1 s 

cieľom zohľadniť miestne pomery; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno f 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 16 – odsek 8a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) Vkladá sa tento nový odsek: vypúšťa sa 

„8a. Komisia každé dva roky posúdi, či 

je potrebné revidovať výšku vízových 

poplatkov uvedenú v článku 16 ods. 1, 2 

a 2a, pričom zohľadní objektívne kritériá, 

ako napríklad všeobecnú mieru inflácie 

v EÚ, ktorú uverejňuje Eurostat, a vážený 

priemer platov štátnych úradníkov 

členských štátov a v prípade potreby 

upraví výšku vízových poplatkov 

prostredníctvom delegovaných aktov.“ 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 18 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 25a  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

18. Vkladá sa tento nový článok: 
vypúšťa sa 

„Článok 25a   

Spolupráca v oblasti readmisie  

1. Článok 14 ods. 6, článok 16 ods. 1, 

článok 16 ods. 5 písm. b), článok 23 ods. 1 

a článok 24 ods. 2 sa nevzťahujú na 

žiadateľov ani kategórie žiadateľov, ktorí 

sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, 

ktorá sa na základe relevantných 

a objektívnych údajov považuje podľa 

tohto článku za krajinu nespolupracujúcu 

dostatočne s členskými štátmi v oblasti 

readmisie neregulárnych migrantov. 

Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby 

boli dotknuté právomoci prenesené na 

Komisiu na základe článku 24 ods. 2d. 

 

2. Komisia pravidelne posudzuje 

spoluprácu tretích krajín v oblasti 

readmisie, pričom berie do úvahy 

predovšetkým tieto ukazovatele: 

 

a) počet rozhodnutí o návrate 

vydaných osobám z danej tretej krajiny, 

ktoré sa neoprávnene zdržiavajú na území 

členských štátov;  

 

b) počet skutočných návratov osôb,  
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ktorým boli vydané rozhodnutia o návrate, 

ako percento z počtu rozhodnutí o návrate 

vydaných občanom danej tretej krajiny, 

prípadne vrátane, na základe readmisných 

dohôd s Úniou alebo dvojstranných 

readmisných dohôd, počtu štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí 

prechádzali cez jej územie; 

c) počet žiadostí o readmisiu 

akceptovaných treťou krajinou ako 

percento z počtu takýchto žiadostí, ktoré 

jej boli predložené. 

 

3. Členský štát môže Komisii na 

základe rovnakých ukazovateľov ako sú 

tie, ktoré sú uvedené v odseku 2 oznámiť, 

že čelí podstatným a pretrvávajúcim 

praktickým problémom pri spolupráci s 

treťou krajinou v oblasti readmisie 

neregulárnych migrantov. 

 

4. Komisia preskúma každé 

oznámenie podľa odseku 3 v lehote 

jedného mesiaca. 

 

5. Ak na základe analýzy uvedenej 

v odsekoch 2 a 4 Komisia rozhodne, že 

niektorá krajina spolupracuje 

nedostatočne a že je preto potrebné prijať 

opatrenia, môže s prihliadnutím na 

celkové vzťahy Únie s danou treťou 

krajinou prijať vykonávací akt v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 52 ods. 2, ktorým sa: 

 

a) dočasne pozastaví uplatňovanie 

článku 14 ods. 6, článku 16 ods. 5 písm. 

b), článku 23 ods. 1 alebo článku 24 

ods. 2 alebo niektorých či všetkých týchto 

ustanovení na všetkých štátnych 

príslušníkov dotknutej tretej krajiny alebo 

na určité kategórie týchto štátnych 

príslušníkov alebo  

 

b) uplatní vízový poplatok stanovený 

v článku 16 ods. 2a na všetkých štátnych 

príslušníkov dotknutej tretej krajiny alebo 

na určité kategórie týchto štátnych 

príslušníkov.  
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6. Komisia nepretržite na základe 

ukazovateľov stanovených v odseku 2 

posudzuje, či možno konštatovať výrazné 

zlepšenie spolupráce danej tretej krajiny 

v oblasti readmisie neregulárnych 

migrantov, a môže s prihliadnutím na 

celkové vzťahy Únie s dotknutou treťou 

krajinou rozhodnúť o zrušení alebo 

zmene vykonávacieho aktu uvedeného 

v odseku 5. 

 

7. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o pokroku 

dosiahnutom v prípade spolupráce danej 

tretej krajiny v oblasti readmisie, a to 

najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného 

v odseku 5.“;  

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto PN je vypustiť celý článok 25a tak, ako ho navrhuje Komisia. 
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7.12.2018 A8-0434/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 24 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 36a – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Trvanie režimu je obmedzené na 

štyri mesiace v rámci každého 

kalendárneho roku, pričom kategórie 

príjemcov sú jasne vymedzené a 

nezahŕňajú štátnych príslušníkov tretích 

krajín patriacich do kategórie osôb, pri 

ktorých sa vyžaduje predchádzajúca 

konzultácia podľa článku 22, a osoby, 

ktoré nemajú pobyt v krajine susediacej s 

hraničným priechodom na pozemných 

hraniciach alebo v krajine s priamym 

trajektovým spojením na hraničný priechod 

na morských hraniciach. Tieto režimy sa 

vzťahujú iba na štátnych príslušníkov 

tretích krajín, s ktorými boli uzatvorené 

readmisné dohody a vo vzťahu ku ktorým 

Komisia neprijala rozhodnutie v súlade 

s článkom 25a ods. 5. 

2. Trvanie režimu je obmedzené na 

štyri mesiace v rámci každého 

kalendárneho roku, pričom kategórie 

príjemcov sú jasne vymedzené a 

nezahŕňajú štátnych príslušníkov tretích 

krajín patriacich do kategórie osôb, pri 

ktorých sa vyžaduje predchádzajúca 

konzultácia podľa článku 22, a osoby, 

ktoré nemajú pobyt v krajine susediacej s 

hraničným priechodom na pozemných 

hraniciach alebo v krajine s priamym 

trajektovým spojením na hraničný priechod 

na morských hraniciach.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marie-

Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vízový kódex 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 26 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 810/2009 

Článok 39 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 26a. V článku 39 sa odsek 3 mení takto: 

 „Pracovníci konzulárnych úradov 

vykonávajú svoje povinnosti tak, aby 

nedochádzalo k diskriminácii na základe 

štátnej príslušnosti, pohlavia, rodu, 

rodinnej situácie, pôvodu, skutočného 

alebo predpokladaného náboženstva, 

viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 

sexuálnej orientácie.“ 

Or. en 

 

 


