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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) ETIAS je jednou z priorít 
uvedených v bratislavskom pláne zo 
16. septembra 2016, ktorý podpísalo 
a schválilo 27 hláv štátov a predsedov vlád 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Komisia by mala spolu s vysokou 
predstaviteľkou Európskej únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a v spolupráci s členskými štátmi 
prikladať pri zriaďovaní systému ETIAS 
veľký význam aspektom zahraničnej 
politiky a včas a stručne oznámiť svoje 
ciele vládam dotknutých tretích krajín 
s dôrazom na základné politické, právne 
a praktické rozdiely medzi vízovou 
povinnosťou a cestovným povolením.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Komisia by mala v dostatočnom 
časovom predstihu pred nadobudnutím 
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účinnosti nariadenia o systéme ETIAS 
začať v príslušných tretích krajinách 
komunikačné kampane s cieľom riadne 
informovať cestujúcich o procese podania 
žiadosti o povolenie v systéme ETIAS, 
o opravných prostriedkoch, ktoré existujú 
v prípade zamietnutia žiadosti, ako aj 
o pozitívnych aspektoch umožňujúcich 
plynulé a rýchlejšie prekročenie hranice 
pre cestujúcich s vopred vybaveným 
cestovným povolením.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Pomocou systému ETIAS by sa 
malo zabezpečiť cestovné povolenie pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 
pri prekračovaní vonkajších hraníc 
oslobodení od vízovej povinnosti („vízová 
povinnosť“), na základe ktorého možno 
určiť, či ich prítomnosť na území 
členských štátov nepredstavuje riziko vo 
vzťahu k neregulárnej migrácii, 
bezpečnosti alebo verejnému zdraviu. 
Držba platného cestovného povolenia by
mala byť novou podmienkou vstupu na 
územie členských štátov, ale samotná 
držba cestovného povolenia by nemala 
zaručovať automatické právo na vstup.

(9) Viaceré tretie krajiny uskutočnili 
celý rad komplexných reforiem v snahe 
získať bezvízový styk pre svojich občanov 
a Únia im ako uznanie za úspešné úsilie 
udelila bezvízový režim. Pomocou systému 
ETIAS by sa preto malo zabezpečiť 
cestovné povolenie pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri 
prekračovaní vonkajších hraníc oslobodení 
od vízovej povinnosti („vízová 
povinnosť“), na základe ktorého možno 
výhradne určiť, či prítomnosť určitých 
jednotlivcov na území členských štátov 
nepredstavuje riziko vo vzťahu k 
neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo 
verejnému zdraviu. Z tohto dôvodu by 
držba platného cestovného povolenia mala 
byť novou podmienkou vstupu na územie 
členských štátov. Samotná držba 
cestovného povolenia by však nemala 
zaručovať automatické právo na vstup.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Systém ETIAS by mal v záujme 
plnenia svojich cieľov zabezpečovať 
možnosť podať elektronickú prihlášku, v 
ktorej by mali žiadatelia vyplniť vyhlásenia 
týkajúce sa ich totožnosti, údaje z 
cestovných dokladov, informácie o pobyte, 
kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a 
súčasnom povolaní, údaje o postavení 
rodinného príslušníka občanov EÚ alebo 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
požívajú právo na voľný pohyb a nemajú 
pobytový preukaz, uviesť, či ide o maloletú 
osobu, totožnosť zodpovednej osoby a 
odpovede na súbor doplňujúcich otázok (či 
žiadateľ trpí nejakou chorobu, ktorá by 
podľa vymedzenia v Medzinárodných 
zdravotných predpisoch Svetovej 
zdravotníckej organizácie mohla 
prepuknúť do epidémie, alebo inými 
infekčnými alebo nákazlivými 
parazitickými chorobami, záznamy v 
registri trestov, prítomnosť vo vojnových 
zónach, rozhodnutie o vrátení na 
hranice/príkaz na opustenie územia). 
Prístup k údajom o zdravotnom stave 
žiadateľov by sa mal povoliť iba na účely 
zistenia, či predstavujú hrozbu pre verejné 
zdravie.

(16) Systém ETIAS by mal v záujme 
plnenia svojich cieľov zabezpečovať 
možnosť podať elektronickú prihlášku, v 
ktorej by mali žiadatelia vyplniť vyhlásenia 
týkajúce sa ich totožnosti, údaje z 
cestovných dokladov, informácie o pobyte, 
kontaktné údaje, údaje o súčasnom 
povolaní, údaje o postavení rodinného 
príslušníka občanov EÚ alebo štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí požívajú 
právo na voľný pohyb a nemajú pobytový 
preukaz, uviesť, či ide o maloletú osobu, 
totožnosť zodpovednej osoby a odpovede 
na súbor doplňujúcich otázok (či žiadateľ 
trpí nejakou chorobou, ktorá by podľa 
vymedzenia v Medzinárodných 
zdravotných predpisoch Svetovej 
zdravotníckej organizácie mohla 
prepuknúť do epidémie, alebo inými 
infekčnými alebo nákazlivými 
parazitickými chorobami, záznamy v 
registri trestov, prítomnosť vo vojnových 
zónach, rozhodnutie o vrátení na 
hranice/príkaz na opustenie územia). 
Prístup k údajom o zdravotnom stave 
žiadateľov by sa mal povoliť iba na účely 
zistenia, či predstavujú hrozbu pre verejné 
zdravie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Systém ETIAS by mal prijímať 
žiadosti podané v mene žiadateľa v takých 
situáciách, keď samotní cestujúci nie sú z 
akéhokoľvek dôvodu schopní vytvoriť 
žiadosť. V takýchto prípadoch by žiadosť 
mala podať tretia osoba splnomocnená 
cestujúcim alebo osoba, ktorá je za 
cestujúceho právne zodpovedná, za 
predpokladu, že sa totožnosť tejto osoby 

(17) Systém ETIAS by mal byť 
navrhnutý ako užívateľsky jednoduchá 
platforma a mal by obsahovať všetky 
dôležité informácie v jazyku žiadateľa 
alebo jazyku, ktorému žiadateľ rozumie.
Systém ETIAS by mal prijímať žiadosti 
podané v mene žiadateľa v takých 
situáciách, keď samotní cestujúci nie sú z 
akéhokoľvek dôvodu schopní vytvoriť 
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uvedie v žiadosti. žiadosť. V takýchto prípadoch by žiadosť 
mala podať tretia osoba splnomocnená 
cestujúcim alebo osoba, ktorá je za 
cestujúceho právne zodpovedná, za 
predpokladu, že sa totožnosť tejto osoby 
uvedie v žiadosti. V rámci systému ETIAS 
by sa pre žiadateľov mali zabezpečiť 
zariadenia na podávanie žiadostí (tzv. 
kiosky) na hlavných odletových letiskách 
a v prístavoch, ako aj na hlavných 
pozemných hraničných priechodoch. 
Cestovné kancelárie by mali mať 
možnosť vytvárať žiadosti v mene 
jednotlivých žiadateľov alebo skupín 
žiadateľov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Osobné údaje poskytnuté 
žiadateľom by sa mali spracovať 
prostredníctvom systému ETIAS iba s 
cieľom vopred overiť kritériá oprávnenosti 
stanovené v nariadení (EÚ) 2016/39924 a 
posúdiť pravdepodobnosť neregulárnej 
migrácie žiadateľa, či by mohol vstup 
žiadateľa do Únie predstavovať hrozbu pre 
bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii.

(20) Osobné údaje poskytnuté 
žiadateľom by sa mali spracovať 
prostredníctvom systému ETIAS iba s 
cieľom vopred overiť kritériá oprávnenosti 
stanovené v nariadení (EÚ) 2016/39924 a 
posúdiť, či žiadateľovi bol už zamietnutý 
vstup, či v minulosti prekročil povolenú 
dĺžku pobytu alebo či by mohol vstup 
žiadateľa do Únie predstavovať hrozbu pre 
bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii.

_________________ _________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, 
ktorým sa ustanovuje kódex Únie 
o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengenských hraníc).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016,
ktorým sa ustanovuje kódex Únie 
o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengenských hraníc).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Posúdenie takýchto rizík sa nesmie 
vykonať bez spracovania osobných údajov 
uvedených v odôvodnení 16. Každá 
položka osobných údajov v žiadostiach by 
sa mala porovnať s údajmi uvedenými v 
zázname, súbore alebo zápise uvedenom v 
niektorom informačnom systéme 
[Schengenský informačný systém (SIS), 
vízový informačný systém (VIS), údaje 
Europolu, databáza odcudzených a 
stratených cestovných dokladov (SLTD), 
systém vstup/výstup (EES), systém 
Eurodac, Európsky informačný systém 
registrov trestov (ECRIS) a/alebo databáza 
Interpolu obsahujúca cestovné doklady 
súvisiace s obežníkmi (Interpol TDAWN)] 
alebo s kontrolnými zoznamami systému 
ETIAS či špecifickými ukazovateľmi 
rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré 
by sa mali použiť na porovnanie, by sa 
mali obmedziť na kategórie údajov 
uvedených v informačných systémoch, v 
ktorých sa vyhľadáva, kontrolnom 
zozname ETIAS alebo špecifických 
ukazovateľoch rizika.

(21) Posúdenie takýchto rizík sa nesmie 
vykonať bez spracovania osobných údajov 
uvedených v odôvodnení 16. Každá 
položka osobných údajov v žiadostiach by 
sa mala porovnať s údajmi uvedenými v 
zázname, súbore alebo zápise uvedenom v 
niektorom informačnom systéme 
[Schengenský informačný systém (SIS), 
vízový informačný systém (VIS), údaje 
Europolu, databáza odcudzených a 
stratených cestovných dokladov (SLTD), 
systém vstup/výstup (EES), systém 
Eurodac, Európsky informačný systém 
registrov trestov (ECRIS) a/alebo databáza 
Interpolu obsahujúca cestovné doklady 
súvisiace s obežníkmi (Interpol TDAWN)] 
vrátane žltých obežníkov, ktoré môžu byť 
nápomocné pri hľadaní nezvestných osôb, 
alebo s kontrolnými zoznamami systému 
ETIAS či špecifickými ukazovateľmi 
rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré 
by sa mali použiť na porovnanie, by sa 
mali obmedziť na kategórie údajov 
uvedených v informačných systémoch, v 
ktorých sa vyhľadáva, kontrolnom 
zozname ETIAS alebo špecifických 
ukazovateľoch rizika.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Žiadatelia, ktorým sa zamietlo 
cestovné povolenie, by mali mať právo na 
odvolanie. Odvolanie by sa malo podávať 
v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o 
žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi tohto členského štátu.

(24) Žiadatelia, ktorým sa zamietlo 
cestovné povolenie, by mali mať právo na 
odvolanie. Odvolanie by sa malo podávať 
v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o 
žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi tohto členského štátu. 
Odvolacie konanie by malo byť ukončené 
najneskôr do troch mesiacov.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Ak členský štát vo výnimočných 
prípadoch považuje za potrebné umožniť 
štátnemu príslušníkov tretej krajiny vstup 
na svoje územie z humanitárnych dôvodov, 
z dôvodov národného záujmu alebo 
vzhľadom na medzinárodné povinnosti,
mal by mať možnosť udeliť cestovné 
povolenie s obmedzenou územnou a 
časovou platnosťou.

(30) Ak je vo výnimočných prípadoch 
potrebné umožniť štátnemu príslušníkovi
tretej krajiny vstup na územie z 
humanitárnych dôvodov, z dôvodov 
národného záujmu alebo vzhľadom na 
medzinárodné povinnosti, mal by mať 
možnosť udeliť cestovné povolenie s 
obmedzenou územnou a časovou 
platnosťou.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Prístup k informáciám obsiahnutým 
v systéme ETIAS je potrebný na účely 
predchádzania teroristickým trestným 
činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí 
Rady 2002/475/SVV26 alebo iným 
závažným trestným činom uvedeným v 
rámcovom rozhodnutí Rady 
2002/584/SVV27, ich odhaľovania alebo 
vyšetrovania. V rámci konkrétneho 
vyšetrovania a s cieľom získať dôkazy a 
informácie týkajúce sa osoby podozrivej zo 
spáchania trestného činu alebo ktorá je 
obeťou trestného činu, môžu orgány 
presadzovania práva potrebovať prístup k 
údajom generovaným systémom ETIAS. 
Údaje uchovávané v systéme ETIAS môžu 
byť potrebné aj na identifikáciu páchateľa 
teroristického trestného činu alebo iných 
závažných trestných činov, najmä keď je 
potrebné bezodkladne konať. Prístup do 
systému ETIAS na účely predchádzania 
teroristickým trestným činom alebo iným 
závažným trestným činom, ich 
odhaľovania alebo vyšetrovania 

(34) Prístup k informáciám obsiahnutým 
v systéme ETIAS by mal pomôcť 
predchádzať teroristickým trestným činom 
uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV26 alebo iným závažným 
trestným činom uvedeným v rámcovom 
rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27, 
odhaľovať a vyšetrovať ich. V rámci 
konkrétneho vyšetrovania a s cieľom 
získať dôkazy a informácie týkajúce sa 
osoby podozrivej zo spáchania trestného 
činu alebo ktorá je obeťou trestného činu, 
môžu orgány presadzovania práva 
potrebovať prístup k údajom generovaným 
systémom ETIAS. Údaje uchovávané v 
systéme ETIAS môžu byť potrebné aj na 
identifikáciu páchateľa teroristického 
trestného činu alebo iných závažných 
trestných činov, najmä keď je potrebné 
bezodkladne konať. Prístup do systému 
ETIAS na účely predchádzania 
teroristickým trestným činom alebo iným 
závažným trestným činom, ich 
odhaľovania alebo vyšetrovania 
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predstavuje zásah do základných práv na 
rešpektovanie súkromného života
jednotlivcov a na ochranu osobných údajov 
osôb, ktorých osobné údaje sú spracované 
v systéme ETIAS. Údaje v systéme ETIAS 
by sa preto mali uchovávať a sprístupňovať 
príslušným orgánom členských štátov a 
Európskemu policajnému úradu 
(„Europolu“) za prísnych podmienok 
stanovených v tomto nariadení, aby bol 
takýto prístup obmedzený iba na to, čo je 
nevyhnutne potrebné na predchádzanie 
teroristickým trestným činom a závažným 
trestným činom, ich odhaľovanie a 
vyšetrovanie v súlade s požiadavkami, 
ktoré sú stanovené predovšetkým v 
judikatúre Súdneho dvora, najmä vo veci 
Digital Rights Ireland28.

predstavuje zásah do základných práv, 
najmä do práva na súkromný život
jednotlivcov a práva na ochranu osobných 
údajov osôb, ktorých osobné údaje sú 
spracované v systéme ETIAS. Údaje v 
systéme ETIAS by sa preto mali uchovávať 
a sprístupňovať príslušným orgánom 
členských štátov a Európskemu 
policajnému úradu („Europolu“) za 
prísnych podmienok stanovených v tomto 
nariadení, aby bol takýto prístup 
obmedzený iba na to, čo je nevyhnutne 
potrebné na predchádzanie teroristickým 
trestným činom a závažným trestným 
činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie v 
súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené 
predovšetkým v judikatúre Súdneho dvora, 
najmä vo veci Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Rámcové rozhodnutie Rady 
2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti 
terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 6).

26 Rámcové rozhodnutie Rady 
2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti 
terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 6).

27 Rámcové rozhodnutie Rady 
2002/584/SVV z 13. júna 2002 
o európskom zatykači a postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými štátmi 
(Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

27 Rámcové rozhodnutie Rady 
2002/584/SVV z 13. júna 2002 
o európskom zatykači a postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými štátmi 
(Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

28 Rozsudok Súdneho dvora (veľká 
komora) z 8. apríla 2014 v spojených 
veciach C-293/12 a C-594/12 Digital 
Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Rozsudok Súdneho dvora (veľká 
komora) z 8. apríla 2014 v spojených 
veciach C-293/12 a C-594/12 Digital 
Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Mali by sa stanoviť prísne 
podmienky prístupu do centrálneho 
systému ETIAS a potrebné záruky. Je 
taktiež potrebné stanoviť práva 
jednotlivcov na prístup, opravu, vymazanie 
a nápravu, a to najmä právo na súdny 
prostriedok nápravy, a dozor nezávislých 

(47) Mali by sa stanoviť prísne 
podmienky prístupu do centrálneho 
systému ETIAS a potrebné záruky. 
Zhromažďovanie, uchovávanie 
a používanie údajov získaných v rámci 
systému ETIAS by malo byť v každom 
prípade v súlade s Chartou základných 
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verejných orgánov nad operáciami 
spracovania.

práv Európskej únie. Je taktiež potrebné 
stanoviť práva jednotlivcov na prístup, 
opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä 
právo na súdny prostriedok nápravy, a 
dozor nezávislých verejných orgánov nad 
operáciami spracovania.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- prijímanie vopred vymedzeného 
zoznamu odpovedí na otázky o stupni a 
oblasti vzdelania, súčasnom povolaní a 
funkcii, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o 
cestovné povolenie,

- prijímanie vopred vymedzeného 
zoznamu odpovedí na otázky o súčasnom 
povolaní a pracovnom zaradení, ktoré sa 
majú uviesť v žiadosti o cestovné 
povolenie,

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- stanovenie spôsobov platby a 
postupu úhrady poplatku za cestovné 
povolenie, pri zohľadnení technologických 
inovácií a ich dostupnosti, a úpravu výšky 
poplatku,

- úpravu výšky poplatku, stanovenie
spôsobov platby a postupu úhrady poplatku 
za cestovné povolenie, pri zohľadnení 
technologických inovácií a ich dostupnosti, 
aby sa nevytvárali prekážky pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín oslobodených 
od vízovej povinnosti, ktorí pri podávaní 
žiadosti o povolenie v systéme ETIAS 
nemusia mať prístup k určitým spôsobom 
platby,

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Je osobitne dôležité, aby Komisia (51) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
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počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. V snahe zabezpečiť rovnakú účasť 
na príprave delegovaných aktov Európsky 
parlament a Rada dostávajú všetky 
dokumenty súčasne s expertmi členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia skupín expertov 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

počas prípravných prác uskutočnila 
posúdenie vplyvu, ako aj príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov a 
diplomatov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla
2016. Konzultovať by sa malo aj 
s predstaviteľmi ESVČ a diplomatickými 
zastúpeniami tretích krajín s bezvízovým 
režimom. V snahe zabezpečiť rovnakú 
účasť na príprave delegovaných aktov 
Európsky parlament a Rada dostávajú 
všetky dokumenty súčasne s expertmi 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia skupín 
expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú 
prípravou delegovaných aktov. Tieto 
expertné skupiny by mali zahŕňať 
zástupcov ESVČ.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) „riziko vo vzťahu k neregulárnej 
migrácii“ je riziko, že štátny príslušník 
tretej krajiny nespĺňa podmienky vstupu 
a pobytu stanovené v článku 6 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/399.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu rizika vo vzťahu k neregulárnej migrácii bolo do návrhu doplnené na 
odporúčanie Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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eb) „bezpečnostné riziko“ je riziko 
ohrozenia verejného poriadku, vnútornej 
bezpečnosti alebo medzinárodných 
vzťahov ktoréhokoľvek členského štátu;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu bezpečnostného rizika bolo do návrhu doplnené na odporúčanie 
Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispeje k zaisteniu vysokej úrovne 
bezpečnosti prostredníctvom dôkladného 
posúdenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti, 
ktoré predstavujú žiadatelia, pred ich 
príchodom na hraničné priechody na 
vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či 
existujú konkrétne skutočnosti alebo 
opodstatnené dôvody, na základe ktorých 
by bolo možné dospieť k záveru, že 
prítomnosť danej osoby na území 
členských štátov predstavuje bezpečnostné 
riziko;

a) prispeje k zaisteniu vysokej úrovne 
bezpečnosti prostredníctvom dôkladného 
posúdenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti, 
ktoré predstavujú žiadatelia, pred ich 
príchodom na hraničné priechody na 
vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či 
existujú konkrétne skutočnosti, na základe 
ktorých by bolo možné dospieť k záveru, 
že prítomnosť danej osoby na území 
členských štátov predstavuje bezpečnostné 
riziko;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporí ciele Schengenského 
informačného systému (SIS) týkajúce sa 
zápisov o osobách hľadaných na účely 
zadržania s cieľom odovzdania alebo 
vydania, zápisov o nezvestných osobách, o 
osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri 
súdnom konaní, a o osobách na účely 
diskrétnej alebo špecifickej kontroly;

e) podporí ciele Schengenského 
informačného systému (SIS) týkajúce sa 
zápisov o osobách hľadaných na účely 
zadržania s cieľom odovzdania alebo 
vydania, zápisov o nezvestných osobách, 
najmä deťoch, o osobách, ktoré sú 
hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní, a 
o osobách na účely diskrétnej alebo 
špecifickej kontroly;
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pracovník pre základné práva 
Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž zodpovedá za 
vykonávanie pravidelných auditov 
spracovávania žiadostí a vykonávania 
článku 28 vrátane pravidelného 
posudzovania ich vplyvu na základné 
práva, najmä pokiaľ ide o ochranu 
súkromia. Pracovník pre ochranu údajov 
Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž zodpovedá za 
vykonávanie pravidelných auditov 
spracovávania žiadostí vrátane 
pravidelného posudzovania ich vplyvu na 
ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadatelia podávajú žiadosť 
vyplnením elektronického formulára 
žiadosti na verejnom webovom sídle 
vytvorenom na tento účel alebo cez 
mobilnú aplikáciu pre webové zariadenia, a 
to v dostatočnom predstihu pred 
akoukoľvek plánovanou cestou.

1. Žiadatelia podávajú žiadosť 
vyplnením elektronického formulára 
žiadosti na verejnom webovom sídle 
vytvorenom na tento účel, cez mobilnú 
aplikáciu pre webové zariadenia alebo 
v náležitých prípadoch v zariadeniach na 
podávanie žiadostí (tzv. kioskoch), a to v 
dostatočnom predstihu pred každou
plánovanou cestou.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Žiadosť môže podať žiadateľ alebo 
osoba či sprostredkovateľský subjekt, 
ktorých žiadateľ poveril podaním žiadosti 
v jeho mene.

2. Žiadosť môže podať žiadateľ alebo 
osoba či sprostredkovateľský subjekt, 
ktorých žiadateľ poveril podaním žiadosti 
v jeho mene. Delegácie Únie v tretích 
krajinách poskytujú žiadateľom potrebnú 
pomoc.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prostredníctvom verejného 
webového sídla a mobilnej aplikácie pre 
mobilné zariadenia sa zabezpečí, aby bol 
formulár žiadosti široko dostupný a aby k 
nemu žiadatelia mohli ľahko získať 
bezplatný prístup.

2. Prostredníctvom verejného 
webového sídla a mobilnej aplikácie pre 
mobilné zariadenia sa zabezpečí, aby bol 
formulár žiadosti široko dostupný a aby k 
nemu žiadatelia mohli ľahko získať 
bezplatný prístup, pričom webové sídlo 
a mobilná aplikácia musia byť prístupné 
aj ľuďom so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) e-mailová adresa, telefónne číslo; g) e-mailová adresa, a, ak je 
k dispozícii, telefónne číslo;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) vzdelanie (úroveň a oblasť); vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) v prípade maloletých osôb 
priezvisko a meno (mená) osoby, ktorá v 
súvislosti so žiadateľom vykonáva 
rodičovské práva a povinnosti alebo 
zákonné poručníctvo;

k) v prípade maloletých osôb 
priezvisko, meno (mená), e-mailová 
adresa alebo telefónne číslo a adresa 
bydliska osoby, ktorá v súvislosti so 
žiadateľom vykonáva rodičovské práva a 
povinnosti alebo zákonné poručníctvo;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) informácia o tom, či je utečenec 
alebo osoba bez štátnej príslušnosti;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) v prípade žiadostí vypĺňaných inou 
osobou ako žiadateľom, priezvisko, meno 
(mená), názov spoločnosti, resp. 
organizácie, e-mailová adresa, poštová 
adresa, telefónne číslo; vzťah k žiadateľovi 
a elektronicky podpísané vyhlásenie 
zástupcu.

m) v prípade žiadostí vypĺňaných inou 
osobou ako žiadateľom a žiadostí 
vypĺňaných skupinovo, priezvisko, meno 
(mená), názov spoločnosti, resp. 
organizácie, e-mailová adresa, poštová 
adresa, telefónne číslo; vzťah k žiadateľovi 
a elektronicky podpísané vyhlásenie 
zástupcu.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadateľ vyberie úroveň a oblasť 
vzdelania, súčasné zamestnanie a pracovné 
zaradenie z vopred určeného zoznamu. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 78, 
ktorými sa stanovujú tieto vopred určené 
zoznamy.

3. Žiadateľ vyberie súčasné 
zamestnanie a pracovné zaradenie z vopred 
určeného zoznamu. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 78, ktorými sa stanovujú 
tieto vopred určené zoznamy.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) či niekedy bol v nejakej krajine 
odsúdený za trestný čin;

b) či niekedy bol v nejakej krajine 
odsúdený za závažný trestný čin v zmysle 
článku 3 písm. m);

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 78 
týkajúce sa spôsobov a postupu platby 
poplatku za cestovné povolenie a zmien 
výšky tohto poplatku.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 78 
týkajúce sa spôsobov a postupu platby 
poplatku za cestovné povolenie a zmien 
výšky tohto poplatku. Komisia zohľadňuje 
technologický vývoj a jeho dostupnosť 
s cieľom nevytvárať prekážky štátnym 
príslušníkom tretích krajín oslobodených 
od vízovej povinnosti, ktorí pri podávaní 
žiadosti o povolenie v systéme ETIAS 
nemusia mať prístup k určitým spôsobom 
platby.

Pozmeňujúci návrh 32
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) či cestovný doklad použitý na účely 
žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, 
ktorý bol zaznamenaný v súbore v 
databáze TDAWN Interpolu.

m) či cestovný doklad použitý na účely 
žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, 
ktorý bol zaznamenaný v spise v databáze 
TDAWN Interpolu zahŕňajúcej aj žlté 
obežníky, ktoré môžu byť nápomocné pri 
hľadaní nezvestných osôb;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zápis o nezvestných osobách; b) zápis o nezvestných osobách, 
najmä deťoch;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a

Osobitné pravidlá pre utečencov a osoby 
bez štátnej príslušnosti s pobytom 
v krajine oslobodenej od vízovej 
povinnosti

Ak o cestovné povolenie žiada utečenec 
alebo osoba bez štátnej príslušnosti podľa 
článku 2 ods. 1 písm. b), uplatňujú sa tieto 
osobitné pravidlá:

a) žiadateľ uvádza svoje postavenie 
podľa článku 15 ods. 2 písm. la);

b) žiadateľ neodpovedá na otázku 
uvedenú v článku 15 ods. 4 písm. c);
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c) poplatok uvedený v článku 16 sa 
nevyberá.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Žiadosť o doplňujúce informácie 
alebo dokumenty sa zasiela na kontaktnú e-
mailovú adresu zaznamenanú v súbore 
žiadosti. V žiadosti o doplňujúce 
informácie alebo dokumenty sa jasne 
uvedú informácie alebo dokumenty, ktoré 
musí žiadateľ predložiť. Žiadateľ poskytne 
doplňujúce informácie alebo dokumenty 
priamo národnej jednotke ETIAS, a to 
prostredníctvom služby zabezpečeného 
používateľského konta uvedenej v článku 6 
ods. 2 písm. g) do siedmich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti.

2. Žiadosť o doplňujúce informácie 
alebo dokumenty sa zasiela na kontaktnú e-
mailovú adresu zaznamenanú v súbore 
žiadosti. V žiadosti o doplňujúce 
informácie alebo dokumenty sa jasne 
uvedú informácie alebo dokumenty, ktoré 
musí žiadateľ predložiť. Žiadateľ poskytne 
doplňujúce informácie alebo dokumenty 
priamo národnej jednotke ETIAS, a to 
prostredníctvom služby zabezpečeného 
používateľského konta uvedenej v článku 6 
ods. 2 písm. g) do siedmich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti. Žiadateľ je 
oprávnený požiadať o dodatočnú lehotu 
na predloženie požadovaných 
dokumentov. Táto dodatočná lehota však 
nesmie presiahnuť 30 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pozvánku žiadateľovi zasiela 
národná jednotka ETIAS daného členského 
štátu, a to na kontaktnú e-mailovú adresu 
zaznamenanú v súbore žiadosti.

5. Pozvánku žiadateľovi zasiela 
národná jednotka ETIAS daného členského 
štátu, a to na kontaktnú e-mailovú adresu 
zaznamenanú v súbore žiadosti, alebo ho 
kontaktuje telefonicky.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak žiadateľ neodpovie na pozvánku 
v stanovenej lehote alebo ak sa nezúčastní 
pohovoru, žiadosť sa v súlade s článkom 
31 ods. 1 zamietne a národná jednotka 
ETIAS zodpovedného členského štátu 
bezodkladne informuje žiadateľa.

6. Ak žiadateľ neodpovie na pozvánku 
v stanovenej lehote alebo ak sa nezúčastní 
pohovoru bez poskytnutia podloženého 
odôvodnenia, žiadosť sa v súlade s 
článkom 31 ods. 1 zamietne a národná 
jednotka ETIAS zodpovedného členského 
štátu bezodkladne informuje žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Europol nesmie mať v žiadnom 
prípade prístup k osobným údajom 
týkajúcim sa vzdelania žiadateľa 
uvedeným v článku 15 ods. 2 písm. h) ani 
údajom týkajúcim sa zdravia žiadateľa 
uvedeným v článku 15 ods. 4 písm. a).

3. Europol nesmie mať v žiadnom 
prípade prístup k osobným údajom 
týkajúcim sa zdravia žiadateľa uvedeným v 
článku 15 ods. 4 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) [štatistík vygenerovaných 
systémom vstup/výstup, z ktorých vyplýva, 
že počet osôb, ktoré prekročili povolenú 
dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia 
vstupu pre konkrétnu skupinu cestujúcich 
presiahol bežnú mieru];

a) [štatistík vygenerovaných 
systémom vstup/výstup, z ktorých vyplýva, 
že počet osôb, ktoré prekročili povolenú 
dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia 
vstupu presiahol bežnú mieru];

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) štatistík vygenerovaných systémom b) štatistík vygenerovaných systémom 
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ETIAS v súlade s článkom 73, z ktorých 
vyplýva, že počet prípadov zamietnutia 
cestovného povolenia z dôvodu rizika vo 
vzťahu k neregulárnej migrácii, 
bezpečnosti alebo verejnému zdraviu 
presiahol bežnú mieru;

ETIAS v súlade s článkom 73, z ktorých 
vyplýva, že počet prípadov zamietnutia 
cestovného povolenia z dôvodu rizika vo 
vzťahu k bezpečnosti alebo verejnému 
zdraviu presiahol bežnú mieru;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) informácií poskytnutých členskými 
štátmi o tom, že počet osôb, ktoré 
prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet 
prípadov odopretia vstupu pre konkrétnu 
skupinu cestujúcich presiahol v prípade 
daného členského štátu bežnú mieru];

e) informácií poskytnutých členskými 
štátmi o tom, že počet osôb, ktoré 
prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet 
prípadov odopretia vstupu pre konkrétnych
cestujúcich presiahol bežnú mieru;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) úroveň vzdelania; vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Špecifické ukazovatele rizika musia 
byť cielené a primerané. Za žiadnych 
okolností nesmú byť založené na rasovom 
alebo etnickom pôvode osoby, jej 
politickom zmýšľaní, náboženskom 
vyznaní či filozofickom presvedčení, 
členstve v odborových organizáciách, 
sexuálnom živote alebo sexuálnej 

5. Špecifické ukazovatele rizika musia 
byť cielené a primerané. Za žiadnych 
okolností nesmú byť založené na rasovom 
alebo etnickom pôvode osoby, jej
politickom zmýšľaní, náboženskom 
vyznaní či filozofickom presvedčení, 
členstve v odborových organizáciách, 
sexuálnom živote alebo sexuálnej 
orientácii. Preventívne profilovanie rizika 
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orientácii. založené na všeobecných údajoch, a nie 
na konkrétnych a zjavných rizikách, nie je 
prípustné.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Je nevyhnutné zaviesť záruky 
s cieľom zaistiť dostatočnú ochranu 
osobných údajov spracúvaných 
v kontrolnom zozname systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. V prípade neopodstatnených 
dôvodov zaradenia na kontrolný zoznam 
systému ETIAS by odstránenie 
z kontrolného zoznamu systému ETIAS 
malo byť možné kedykoľvek.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Žiadatelia, ktorým bolo zamietnuté 
cestovné povolenie, majú právo odvolať sa. 
Odvolania sa podávajú v členskom štáte, 
ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi tohto členského štátu. Národná 
jednotka ETIAS zodpovedného členského 
štátu poskytne žiadateľom informácie 

2. Žiadatelia, ktorým bolo zamietnuté 
cestovné povolenie, majú právo odvolať sa. 
Odvolania sa podávajú v členskom štáte, 
ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi tohto členského štátu. Národná 
jednotka ETIAS zodpovedného členského 
štátu poskytne žiadateľom informácie 
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týkajúce sa postupu, ktorý sa má 
dodržiavať v prípade odvolania.

týkajúce sa postupu, ktorý sa má v prípade 
odvolania dodržiavať, a to v písomnej 
forme a v jazyku, ktorému žiadatelia 
rozumejú. Odvolacie konanie musí byť 
ukončené najneskôr do troch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cestovné povolenie s obmedzenou 
územnou platnosťou sa môže udeliť vo 
výnimočných prípadoch, ak to dotknutý 
členský štát považuje za potrebné z 
humanitárnych dôvodov, z dôvodov 
národného záujmu alebo vzhľadom na 
medzinárodné záväzky, bez ohľadu na 
skutočnosť, že proces manuálneho 
posudzovania podľa článku 22 ešte nie je 
dokončený alebo že cestovné povolenie 
bolo zamietnuté, zrušené alebo odvolané.

1. Cestovné povolenie s obmedzenou 
územnou platnosťou sa udeľuje vo 
výnimočných prípadoch, ak je to potrebné 
z humanitárnych dôvodov, z dôvodov 
národného záujmu alebo vzhľadom na 
medzinárodné záväzky, bez ohľadu na 
skutočnosť, že proces manuálneho 
posudzovania podľa článku 22 ešte nie je 
dokončený alebo že cestovné povolenie
bolo zamietnuté, zrušené alebo odvolané.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Cestovné povolenie s obmedzenou 
územnou platnosťou platí na území 
vydávajúceho členského štátu počas 
najviac 15 dní.

4. Cestovné povolenie s obmedzenou 
územnou platnosťou platí na území 
vydávajúceho členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade pozitívnej lustrácie 
dosiahnutej na základe údajov 

4. V prípade pozitívnej lustrácie 
dosiahnutej na základe údajov 
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zaznamenaných v súbore žiadosti povedie 
nahliadnutie do centrálneho systému 
ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených 
v článku 15 ods. 2 písm. a) až g) a písm. j) 
až m) zaznamenaných v danom súbore 
žiadosti, ako aj údajov uvedených v danom 
súbore žiadosti v súvislosti s vydaním, 
zamietnutím, odvolaním alebo zrušením 
cestovného povolenia v súlade s článkami 
33 a 37. Prístup k údajom uvedeným v 
článku 15 ods. 2 písm. i) a v ods. 4 písm. b) 
až d), ktoré sú zaznamenané v súbore 
žiadosti, sa poskytne, iba ak o nahliadnutie 
do týchto údajov výslovne požiadali 
operačné jednotky v odôvodnenej 
elektronickej žiadosti, ktorá bola 
predložená podľa článku 44 ods. 1 a 
schválená nezávislým overovaním. Pri 
nahliadaní do centrálneho systému ETIAS 
sa neposkytne prístup k údajom o vzdelaní 
uvedeným v článku 15 ods. 2 písm. h) ani 
k údajom o tom, či žiadateľ môže 
predstavovať riziko vo vzťahu k verejnému 
zdraviu, uvedeným v článku 15 ods. 4 
písm. a).

zaznamenaných v súbore žiadosti povedie 
nahliadnutie do centrálneho systému 
ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených 
v článku 15 ods. 2 písm. a) až g) a písm. j) 
až m) zaznamenaných v danom súbore 
žiadosti, ako aj údajov uvedených v danom 
súbore žiadosti v súvislosti s vydaním, 
zamietnutím, odvolaním alebo zrušením 
cestovného povolenia v súlade s článkami 
33 a 37. Prístup k údajom uvedeným v 
článku 15 ods. 2 písm. i) a v ods. 4 písm. b) 
až d), ktoré sú zaznamenané v súbore 
žiadosti, sa poskytne, iba ak o nahliadnutie 
do týchto údajov výslovne požiadali 
operačné jednotky v odôvodnenej 
elektronickej žiadosti, ktorá bola 
predložená podľa článku 44 ods. 1 a 
schválená nezávislým overovaním. Pri 
nahliadaní do centrálneho systému ETIAS 
sa neposkytne prístup k údajom o tom, či 
žiadateľ môže predstavovať riziko vo 
vzťahu k verejnému zdraviu, uvedeným v 
článku 15 ods. 4 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s centrálnou 
jednotkou ETIAS a členskými štátmi 
uskutoční na začiatku prevádzky systému 
ETIAS informačnú kampaň s cieľom 
informovať štátnych príslušníkov tretích 
krajín patriacich do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia, že na to, aby mohli 
prekročiť vonkajšie hranice, musia byť 
držiteľmi platného cestovného povolenia.

Komisia v spolupráci s centrálnou 
jednotkou ETIAS, členskými štátmi, ich 
veľvyslanectvami v tretích krajinách 
patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia a delegáciami Únie v týchto 
krajinách uskutoční s dostatočným 
predstihom pred uvedením systému 
ETIAS do prevádzky informačnú kampaň s 
cieľom informovať štátnych príslušníkov 
tretích krajín patriacich do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, že na to, aby 
mohli prekročiť vonkajšie hranice, musia 
byť držiteľmi platného cestovného 
povolenia.
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Infraštruktúry na podporu 
verejného webového sídla, mobilnej 
aplikácie a brány pre dopravcov sú 
hosťované v priestoroch agentúry eu-LISA 
alebo v priestoroch Komisie. Tieto 
infraštruktúry sú geograficky rozložené 
tak, aby zabezpečovali funkcie stanovené v 
tomto nariadení v súlade s podmienkami 
bezpečnosti, dostupnosti, kvality a 
rýchlosti stanovenými v odseku 3.

2. Infraštruktúry na podporu 
verejného webového sídla, mobilnej 
aplikácie, zariadení na podávanie žiadostí 
(tzv. kioskov) a brány pre dopravcov sú 
hosťované v priestoroch agentúry eu-LISA 
alebo v priestoroch Komisie. Tieto 
infraštruktúry sú geograficky rozložené 
tak, aby zabezpečovali funkcie stanovené v 
tomto nariadení v súlade s podmienkami 
bezpečnosti, dostupnosti, kvality a 
rýchlosti stanovenými v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po uvedení systému ETIAS do prevádzky 
je agentúra eu-LISA zodpovedná za 
technickú správu centrálneho systému a 
jednotných národných rozhraní. V 
spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, 
aby boli neustále k dispozícii najlepšie 
dostupné technológie určené na základe 
analýzy nákladov a prínosov. Agentúra eu-
LISA takisto zodpovedá za technickú 
správu komunikačnej infraštruktúry medzi 
centrálnym systémom a jednotnými 
národnými rozhraniami, ako aj za verejné 
webové sídlo, mobilnú aplikáciu pre 
mobilné zariadenia, službu elektronickej 
pošty, službu zabezpečeného 
používateľského konta, bránu pre 
dopravcov, webovú službu a softvér na 
spracovávanie žiadostí uvedené v článku 6.

Po uvedení systému ETIAS do prevádzky 
je agentúra eu-LISA zodpovedná za 
technickú správu centrálneho systému a 
jednotných národných rozhraní. V 
spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, 
aby boli neustále k dispozícii najlepšie 
dostupné technológie určené na základe 
analýzy nákladov a prínosov. Agentúra eu-
LISA takisto zodpovedá za technickú 
správu komunikačnej infraštruktúry medzi 
centrálnym systémom a jednotnými 
národnými rozhraniami, ako aj za verejné 
webové sídlo, mobilnú aplikáciu pre 
mobilné zariadenia, zariadenia na 
podávanie žiadostí (tzv. kiosky), službu 
elektronickej pošty, službu zabezpečeného 
používateľského konta, bránu pre 
dopravcov, webovú službu a softvér na 
spracovávanie žiadostí uvedené v článku 6.
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dodržiavanie svojich povinností 
týkajúcich sa základných práv, najmä 
povinností vyplývajúcich z Európskeho 
dohovoru o ľudských právach (EDĽP), 
Charty základných práv Európskej únie 
a Dohovoru o právach dieťaťa;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2016/794
Článok 4 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V článku 4 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno n):

vypúšťa sa

„n) zostavuje, spravuje a aktualizuje 
kontrolný zoznam systému ETIAS 
uvedený v článku 29 [nariadenia, ktorým 
sa zriaďuje európsky systém pre cestovné 
informácie a povolenia (ETIAS)] v súlade 
s článkom 18 ods. 2 písm. a).“

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Počas tohto šesťmesačného obdobia 
príslušníci pohraničnej stráže informujú 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
prekračujúcich vonkajšie hranice, na 
ktorých sa vzťahuje povinnosť mať 
cestovné povolenie, že po uplynutí daného 
šesťmesačného obdobia budú povinní mať 
platné cestovné povolenie. Na tento účel 

2. Počas tohto šesťmesačného obdobia 
príslušníci pohraničnej stráže, ako aj 
diplomatickí zástupcovia členských štátov 
a delegácií EÚ v krajinách patriacich do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia
informujú štátnych príslušníkov tretích 
krajín prekračujúcich vonkajšie hranice, na 
ktorých sa vzťahuje povinnosť mať 
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budú príslušníci pohraničnej stráže 
rozdávať tejto kategórii cestujúcich 
spoločný informačný materiál.

cestovné povolenie, že po uplynutí daného 
šesťmesačného obdobia budú povinní mať 
platné cestovné povolenie. Na tento účel 
budú príslušníci pohraničnej stráže 
rozdávať tejto kategórii cestujúcich 
spoločný informačný materiál. Tento 
informačný materiál musí byť tiež 
k dispozícii na veľvyslanectvách 
členských štátov a delegáciách Únie 
v krajinách patriacich do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelanie; vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Agentúra eu-LISA poskytne 
Komisii na požiadanie štatistiky o
osobitných aspektoch týkajúcich sa 
vykonávania tohto nariadenia, ako aj 
štatistiky podľa odseku 3.

6. Agentúra eu-LISA poskytne 
Komisii a Európskemu parlamentu na ich 
žiadosť štatistiku osobitných aspektov
týkajúcich sa vykonávania tohto 
nariadenia, ako aj štatistiky podľa odseku 
3.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia sprístupní informácie 
oznámené podľa odseku 1 členských 
štátom a verejnosti prostredníctvom 
priebežne aktualizovaného verejného 

5. Komisia sprístupňuje informácie 
oznámené podľa odseku 1 členských 
štátom a verejnosti prostredníctvom
prístupného a priebežne aktualizovaného 
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webového sídla. verejného webového sídla.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vplyv na diplomatické vzťahy 
medzi Úniou a dotknutými tretími 
krajinami;



PE604.668v03-00 28/29 AD\1132630SK.docx

SK

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

Referenčné čísla COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Gestorský výbor
       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
19.1.2017

Výbor požiadaný o stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

AFET
19.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko
       dátum vymenovania

David McAllister
11.7.2017

Predchádzajúci spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko

Bodil Valero

Dátum prijatia 11.7.2017

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

42
14
3

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas 
Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus 
Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, 
Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud 
Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta 
Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 
Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, 
Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, 
David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, 
Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian 
Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, 
Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena 
Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni 
Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-
Christine Vergiat

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na 
záverečnom hlasovaní

Frank Engel



AD\1132630SK.docx 29/29 PE604.668v03-00

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

42 +

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD Fabio Massimo Castaldo

NI Aymeric Chauprade

PPE Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 
Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, 
Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László 
Tőkés, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne 
Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea 
Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14 -

EFDD James Carver

ENF Mario Borghezio

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-
Christine Vergiat

NI Janusz Korwin-Mikke

VERTS/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, 
Bodil Valero

3 0

ALDE Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


	1132630SK.docx

