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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh na vytvorenie európskeho systému pre cestovné informácie a 

povolenia (ETIAS), ktorého hlavným účelom je vykonávať predbežné posúdenie rizík v 

oblasti bezpečnosti, migrácie a verejného zdravia v prípade cestujúcich oslobodených od 

vízovej povinnosti s cieľom udeliť povolenie vycestovať do schengenského priestoru. Tento 

návrh je súčasťou nepretržitého vývoja stratégie integrovaného riadenia hraníc EÚ a je 

reakciou na výrazný nedostatok informácií o cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti. 

Systém ETIAS, ktorý dopĺňa vízový informačný systém (VIS) a systém vstup/výstup (EES), 

by mal prispieť k zlepšeniu kvality riadenia schengenských hraníc, najmä pozemných hraníc, 

zvýšeniu pohodlia cestujúcich a posilneniu boja proti medzinárodnej trestnej činnosti, 

terorizmu a iným bezpečnostným hrozbám.

Spravodajca zastáva názor, že navrhovaný systém je úmerný zisteným potrebám a vhodne 

štruktúrovaný, pričom centrálny informačný systém je vyvíjaný a udržiavaný agentúrou eu-

LISA a riadený centrálnou jednotkou začlenenou do európskej pohraničnej a pobrežnej stráže 

(Frontex) a je pripojený k vnútroštátnym infraštruktúram pohraničnej stráže a národným 

jednotkám systému ETIAS v každom členskom štáte. 

Spravodajca víta navrhovanú interoperabilitu informačných systémov v oblasti spravodlivosti 

a vnútorných vecí a najmä vysoký stupeň spoločného využívania zdrojov so systémom 

vstupu/výstupu, čo by malo pri zavádzaní systému ETIAS znamenať značné úspory nákladov. 

Pripomína, že celkové náklady na vývoj systému ETIAS sa odhadujú na 212,1 milióna EUR, 

čo je suma, ktorá má pokryť náklady na vývoj a prevádzku centrálnych prvkov systému 

ETIAS a začlenenie existujúcich vnútroštátnych pohraničných infraštruktúr členských štátov 

do systému ETIAS, zatiaľ čo priemerné ročné prevádzkové náklady (od roku 2021) sa 

odhadujú na 85 miliónov EUR. Spravodajca navrhuje, aby prevádzkové náklady v členských 

štátoch boli od roku 2020 podporované prostredníctvom ich vnútroštátnych programov v 

rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Víta, že systém ETIAS by mal byť podľa 

očakávaní vďaka výberu príjmov z používateľských poplatkov finančne plne sebestačným 

systémom. Pripomína, že Europol takisto disponuje potrebnými finančnými a ľudskými 

zdrojmi na vypracovanie kontrolného zoznamu a pripojenie svojich databáz k systému 

ETIAS.

Spravodajca súhlasí s návrhom považovať príjmy z poplatkov za vonkajšie pripísané príjmy, 

ktoré sa automaticky prenášajú do nasledujúcich rokov a umožňujú využiť prípadný 

prebytočný príjem na financovanie súvisiacich výdavkov v oblasti inteligentných hraníc. 

Navrhuje zvýšiť poplatok za cestovné povolenie na 10 EUR, ale rešpektuje ustanovenie 

článku 16 ods. 4, v ktorom sa uvádza, že Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty 

s cieľom upraviť výšku tohto poplatku podľa zvýšenia nákladov na vývoj, integráciu, 

pripojenie a prevádzku systému ETIAS. Vzhľadom na to, že sa očakáva, že od roku 2020 
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bude o cestovné povolenie zo systému ETIAS žiadať 39 miliónov osôb ročne, toto 

navrhované zvýšenie poplatku by malo byť významným príjmom do rozpočtu Únie.  

Navrhuje tiež, aby sa akýkoľvek prebytočný príjem zvyšujúci po úhrade opakovaných 

nákladov na prevádzku a údržbu systému ETIAS pridelil na financovanie súvisiacich 

výdavkov na riadenie hraníc v rámci kapitoly 18 02 (vnútorná bezpečnosť) všeobecného 

rozpočtu alebo následných programov či opatrení v rámci VFR na obdobie po roku 2020. 

Spravodajca odporúča zmeniť vek, v ktorom by žiadateľ nemal platiť žiadny poplatok, z 

osemnástich na dvanásť rokov, ale zároveň navrhuje oslobodenie od poplatku pre väčšie 

množstvo cestujúcich vrátane študentov a učiteľov, ktorí cestujú do schengenského priestoru 

na účely štúdia alebo odbornej prípravy, výskumných pracovníkov a mladých zástupcov 

MVO, podobne ako v prípade súčasných ustanovení vízového kódexu a odporúčania 

č. 2005/761/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. septembra 2005. V tejto súvislosti 

takisto navrhuje zmeniť formulár žiadosti, a tak umožniť týmto osobám, aby odôvodnili svoju 

príslušnosť k jednej z týchto kategórií.

Spravodajca navrhuje obmedziť platnosť cestovného povolenia na tri roky s cieľom umožniť 

v súčasnej vysoko rizikovej bezpečnostnej situácii častejšie kontroly cestujúcich a zohľadniť 

vývoj osobnej situácie žiadateľov. 

Spravodajca pripomína, že na roky 2014 – 2020 bolo vyčlenených 791 miliónov EUR v rámci 

Fondu pre vnútornú bezpečnosť – Hranice na vývoj informačných systémov na podporu 

riadenia migračných tokov. Z tejto sumy je 480 miliónov EUR vyhradených na systém 

vstup/výstup a 210 miliónov EUR (s výnimkou nákladov v rámci okruhu 5) na systém 

ETIAS. Očakáva, že Komisia navrhne delegovaný akt bezprostredne po uzavretí dvoch 

legislatívnych návrhov na prerozdelenie zostávajúcich 101 miliónov EUR v rámci Fondu pre 

vnútornú bezpečnosť – Hranice. 

Napokon chce spravodajca poukázať na to, že hlavným nákladovým faktorom pri dokončení 

zavádzania systému ETIAS (od roku 2021) sú výdavky v rámci fondov AMIF a ISF na 

prevádzku jednotného národného rozhrania a národných centrálnych jednotiek, ako aj náklady 

agentúr eu-LISA a Frontex na prevádzku systému ETIAS v režime 24/7. Spravodajca 

naliehavo žiada Komisiu, agentúry eu-LISA a Frontex, ako aj členské štáty, aby zabezpečili 

čo najvyššiu úroveň nákladovej efektívnosti počas celého zavádzania a realizácie systému 

ETIAS.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Príjmy získané z uhradenia 
poplatkov za cestovné povolenia by sa mali 
vyčleniť na pokrytie opakovaných 
prevádzkových nákladov a nákladov na 
údržbu informačného systému ETIAS, 
centrálnej jednotky ETIAS a národných 
jednotiek ETIAS. Vzhľadom na osobitný 
charakter systému je vhodné považovať 
tieto príjmy za vonkajšie pripísané príjmy.

(55) Opakované náklady na prevádzku 
a údržbu informačného systému ETIAS, 
centrálnej jednotky ETIAS a národných 
jednotiek ETIAS by mali byť hradené z 
príjmov získaných z uhradenia poplatkov 
za cestovné povolenia. Všetky sumy 
zvyšujúce po úhrade týchto nákladov by 
sa mali vyčleniť na pokrytie výdavkov 
vzniknutých v rámci programov a činností 
kapitoly 18 02 (vnútorná bezpečnosť) 
všeobecného rozpočtu Únie alebo od 1. 
januára 2021 v rámci následných 
programov alebo činností. Vzhľadom na 
osobitný charakter systému je vhodné 
považovať tieto príjmy za vonkajšie 
pripísané príjmy.

Odôvodnenie

Malo by sa uviesť, že náklady na systém ETIAS by sa mali uhradiť prioritne, ale že akýkoľvek 
prebytočný príjem sa môže použiť na iné účely. Právny základ by mal špecifikovať povahu 
týchto účelov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Preverovací výbor systému ETIAS 
sa schádza v prípade potreby a aspoň 
dvakrát ročne. Náklady a servis spojené s 
jeho zasadnutiami hradí Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

4. Preverovací výbor systému ETIAS 
sa schádza v prípade potreby a aspoň 
dvakrát ročne. Náklady a servis spojené s 
jeho zasadnutiami hradí Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorej 
budú na tento účel poskytnuté primerané 
dodatočné finančné prostriedky a 
personál.

Pozmeňujúci návrh 3
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spracovávanie osobných údajov v rámci 
informačného systému ETIAS 
ktorýmkoľvek používateľom nesmie viesť 
k diskriminácii štátnych príslušníkov 
tretích krajín z dôvodu pohlavia, rasového 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku ani 
sexuálnej orientácie. Musí sa pri ňom plne 
rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita. 
Osobitná pozornosť sa venuje deťom, 
starším osobám a osobám so zdravotným 
postihnutím.

Spracovávanie osobných údajov v rámci 
informačného systému ETIAS 
ktorýmkoľvek používateľom nesmie viesť 
k diskriminácii štátnych príslušníkov 
tretích krajín z dôvodu pohlavia, rasového 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku ani 
sexuálnej orientácie. Musí sa pri ňom plne 
rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita. 
Osobitná pozornosť sa venuje deťom, 
starším osobám a osobám s funkčnou 
rozmanitosťou.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Verejné webové sídlo a mobilná 
aplikácia pre mobilné zariadenia sú 
dostupné vo všetkých úradných jazykoch 
členských štátov.

3. Verejné webové sídlo a mobilná 
aplikácia pre mobilné zariadenia sú 
dostupné vo všetkých úradných jazykoch 
členských štátov a vo verziách vhodných 
na používanie osobami s funkčnou 
rozmanitosťou.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) či žiadateľ patrí do jednej z 
kategórií žiadateľov uvedených v 
článku 16 ods. 2 písm. b) až d), v prípade 
ktorých sa stanovuje oslobodenie od 
poplatku za cestovné povolenie, pričom 
kategória sa vyberie z vopred určeného 
zoznamu; v tomto prípade žiadateľ 
predloží spolu so svojou žiadosťou všetky 
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relevantné dokumenty ako dôkaz, že účel 
jeho cesty patrí do jednej z kategórií 
stanovených v článku 16 ods. 2 písm. b) až 
d).

Odôvodnenie

Doplnenie otázky o účele cesty je logickým dôsledkom návrhu spravodajcu zrušiť poplatok 
pre špecifické kategórie cestujúcich (pozri PN 7) a zaviesť nové kategórie b), c) a d), 
napríklad na účely štúdia, odbornej prípravy, vedeckého výskumu alebo účasti na konferencii. 
Analýza účelu cesty pre tieto špecifické kategórie môže znamenať trochu dlhší čas 
spracovania, pretože bude potrebné preskúmať sprievodné dokumenty.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade každej žiadosti žiadateľ 
zaplatí poplatok za cestovné povolenie vo 
výške 5 EUR.

1. V prípade každej žiadosti žiadateľ 
zaplatí poplatok za cestovné povolenie vo 
výške 10 EUR.

Odôvodnenie

Zvýšenie poplatku na 10 EUR povedie k odhadovanému prebytočnému príjmu vo výške 305* 
miliónov EUR ročne (110** miliónov EUR v prípade poplatku vo výške 5 EUR), ktorý možno 
vyčleniť na nedostatočne financované činnosti v rozpočte EÚ v oblasti migrácie a 
bezpečnosti. Suma vo výške 10 EUR je dostatočne nízka nato, aby sa predišlo trvalému vplyvu 
na cestovný ruch, a to aj v menej bohatých regiónoch. * 10 x 39 miliónov cestujúcich = 390 
miliónov → 390 miliónov - 85 miliónov (prevádzkové náklady) = 305 miliónov * * 5 x 39 
miliónov cestujúcich = 195 miliónov → 195 miliónov - 85 miliónov = 110 miliónov

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Deti vo veku do osemnásť rokov sú 
od poplatku za cestovné povolenie 
oslobodené.

2. Od poplatku za cestovné povolenie 
sú oslobodení žiadatelia, ktorí patria do 
jednej z týchto kategórií:

a) deti mladšie ako dvanásť rokov;
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b) žiaci, študenti, študenti 
postgraduálneho štúdia a ich 
sprevádzajúci učitelia, ktorí sa zúčastňujú 
na pobytoch na účely štúdia alebo 
odbornej prípravy;

c) výskumní pracovníci cestujúci na 
účely vedeckého výskumu;

d) zástupcovia neziskových 
organizácií vo veku do 25 rokov, ktorí sa 
zúčastňujú na seminároch, konferenciách 
alebo športových, kultúrnych či 
vzdelávacích podujatiach, ktoré 
organizujú neziskové organizácie.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje znížiť vek maloletých osôb, ktoré môžu využívať oslobodenie od 
poplatku, na 12 rokov, ale oslobodenie od poplatku by malo byť stanovené aj pre niektoré 
ďalšie kategórie, podobne ako v prípade súčasných ustanovení vízového kódexu a 
odporúčania č. 2005/761/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. septembra 2005 o uľahčení 
vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným pracovníkom z tretích 
krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať vedecký výskum.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak informácie, ktoré uviedol 
žiadateľ vo formulári k žiadosti, 
naznačujú, že by bolo možné oslobodiť ho 
od poplatku za povolenie podľa článku 
16, národná jednotka pre ETIAS 
zodpovedného členského štátu môže 
žiadateľa požiadať o ďalšie informácie 
alebo dokumenty s cieľom overiť, či 
skutočne patrí do jednej z kategórií 
oslobodených od úhrady poplatku za 
povolenie podľa článku 16 ods. 2 písm. b) 
až d), a s ohľadom na trvanie príslušnej 
činnosti.

Pozmeňujúci návrh 9



AD\1133120SK.docx 9/15 PE606.223v02-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestovné povolenie sa vydáva na 
obdobie piatich rokov alebo do skončenia 
platnosti cestovného dokladu 
zaregistrovaného pri podávaní žiadosti, 
podľa toho, čo nastane skôr, a je platné na 
území členských štátov.

2. Cestovné povolenie sa vydáva na 
obdobie troch rokov alebo do skončenia 
činnosti, kvôli ktorej došlo k oslobodeniu 
od poplatku za povolenie podľa článku 16 
ods. 2 písm. b) až d) alebo do skončenia 
platnosti cestovného dokladu 
zaregistrovaného pri podávaní žiadosti, 
podľa toho, čo nastane skôr, a je platné na 
území členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž sa poskytnú 
primerané finančné a personálne zdroje, 
aby mohla vykonávať povinnosti 
stanovené v článku 65.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Europolu sa poskytnú primerané 
finančné a personálne zdroje, aby mohol 
vykonávať povinnosti stanovené v ods. 1, 
2 a 3 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1



PE606.223v02-00 10/15 AD\1133120SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom 
informačného systému ETIAS, integráciou 
existujúcej vnútroštátnej pohraničnej 
infraštruktúry a pripojením k jednotnému 
národnému rozhraniu, ako aj s hosťovaním 
jednotného národného rozhrania, zriadením 
centrálnej jednotky a národných jednotiek 
ETIAS a prevádzkou systému ETIAS sa
hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom 
informačného systému ETIAS, integráciou 
existujúcej vnútroštátnej pohraničnej 
infraštruktúry a pripojením k jednotnému 
národnému rozhraniu, ako aj s hosťovaním 
jednotného národného rozhrania, zriadením 
centrálnej jednotky a národných jednotiek 
ETIAS a prevádzkou systému ETIAS 
zodpovedajú individuálnym 
administratívnym potrebám každého 
členského štátu a hradia sa zo 
všeobecného rozpočtu Únie. Komisia pred 
začatím každého postupu obstarávania 
vykoná dôslednú analýzu technických 
požiadaviek týkajúcich sa integrácie 
existujúcich vnútroštátnych systémov, 
technických noriem systému ETIAS a 
požiadaviek týkajúcich sa obsahu 
a prístupnosti systému ETIAS.

Odôvodnenie

Na vnútroštátnej úrovni v rámci EÚ a v tretích krajinách má digitalizácia hraničných kontrol 
rastúcu tendenciu. Na základe skúseností s vývojom rozsiahlych informačných systémov na 
úrovni EÚ, ako sú systémy SIS II a VIS, sa však zistilo, že pri týchto iniciatívach došlo 
k zvýšeniu nákladov. Preto je dôležité vopred čo najpresnejšie stanoviť výšku nákladov, aby 
sa minimalizovalo riziko prekročenia nákladov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vylúčené sú náklady spojené s: vypúšťa sa

a) projektovým riadením v členských 
štátoch (zasadnutia, misie, kancelárie);

b) hosťovaním vnútroštátnych systémov 
(priestor, realizácia, elektrická energia, 
chladenie);

c) prevádzkou vnútroštátnych systémov 
(prevádzkovatelia a zmluvy o podpore);
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d) prispôsobením existujúcich hraničných 
kontrol;

e) návrhom, vývojom, realizáciou, 
prevádzkou a údržbou vnútroštátnych 
komunikačných sietí.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členským štátom sa poskytne finančná 
podpora na náklady vzniknuté v dôsledku 
povinností stanovených v článku 66. 
Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 78 prijímať delegované akty s 
cieľom určiť túto finančnú podporu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príjmy generované systémom ETIAS 
predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v 
súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, 
EURATOM) č. 966/2012.

Príjmy generované systémom ETIAS 
predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v 
súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, 
EURATOM) č. 966/2012. Všetky zvyšné 
sumy po úhrade nákladov na vývoj 
systému ETIAS a opakovaných nákladov 
súvisiacich s prevádzkou a údržbou 
informačného systému ETIAS, centrálnej 
jednotky ETIAS a národných jednotiek 
ETIAS sa vyčlenia na pokrytie výdavkov 
vzniknutých v rámci programov a činností 
kapitoly 18 02 (vnútorná bezpečnosť) 
všeobecného rozpočtu Únie alebo od 1. 
januára 2021 v rámci následných 
programov alebo činností.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do [šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia –
OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným 
dátumom] a následne každých šesť 
mesiacov počas fázy vývoja informačného 
systému ETIAS agentúra eu-LISA predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
stave vývoja centrálneho systému, 
jednotných rozhraní a komunikačnej 
infraštruktúry medzi centrálnym systémom 
a jednotnými rozhraniami. Po dokončení 
vývoja sa Európskemu parlamentu a Rade 
predloží správa s podrobným vysvetlením 
toho, ako sa dosiahli ciele, najmä ciele v 
súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj 
s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

2. Do [šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia –
OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným 
dátumom] a následne každých šesť 
mesiacov počas fázy vývoja informačného 
systému ETIAS agentúra eu-LISA predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
stave vývoja centrálneho systému, 
jednotných rozhraní a komunikačnej 
infraštruktúry medzi centrálnym systémom 
a jednotnými rozhraniami. Táto správa 
obsahuje prehľad vývoja v oblasti 
rozpočtu a nákladov s podrobným 
technickým a finančným posúdením, 
presné informácie o zvýšených nákladoch 
a zmenách koncepčných požiadaviek a 
dôvody na každé takéto zvýšenie alebo 
zmeny, ako aj informácie o akýchkoľvek 
rizikách, ktoré by mohli mať vplyv na 
celkové náklady na systém hradené zo 
všeobecného rozpočtu Únie v súlade s 
článkom 74. Po dokončení vývoja sa 
Európskemu parlamentu a Rade predloží 
správa s podrobným vysvetlením toho, ako 
sa dosiahli ciele, najmä ciele v súvislosti s
plánovaním a nákladmi, ako aj s 
odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

Odôvodnenie

Zo skúseností s vývojom iných rozsiahlych informačných systémov na úrovni EÚ, ako sú 
systémy SIS II a VIS, vyplynulo, že pri týchto iniciatívach často dochádza k výrazným 
omeškaniam a zvýšeniu nákladov. S cieľom zabezpečiť úplný dohľad Parlamentu nad celým 
procesom a minimalizovať riziko prekročenia nákladov a omeškaní sa navrhuje, aby okrem 
správ, ktoré predkladá agentúra eu-LISA Parlamentu a Rade počas vývoja systému 
vstup/výstup, existovala aj povinnosť poskytovať aktuálne informácie o vývoji v oblasti 
rozpočtu a nákladov.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tri roky po uvedení systému ETIAS do 
prevádzky a potom každé štyri roky 
Komisia pripraví hodnotenie systému 
ETIAS a predloží Európskemu parlamentu 
a Rade všetky potrebné odporúčania. Toto 
hodnotenie musí zahŕňať:

Jeden rok po uvedení systému ETIAS do 
prevádzky a potom každé dva roky 
Komisia pripraví hodnotenie systému 
ETIAS a predloží Európskemu parlamentu 
a Rade všetky potrebné odporúčania
vrátane podrobného posúdenia ich 
rozpočtových dôsledkov. Toto hodnotenie 
musí zahŕňať:

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť plnú kontrolu Parlamentu, dohľad nad rozpočtom a plánovanie rozpočtu 
a čo najskôr odhaliť prípadné zmeny s dôsledkami pre rozpočet sa navrhuje, aby celkové 
hodnotenia prebehli po roku a potom každé dva roky a obsahovali prehľad možných 
dôsledkov budúcich operácií pre rozpočet.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) výsledky, ktoré systém ETIAS 
dosiahol so zreteľom na jeho ciele, mandát
a úlohy;

a) náklady a výsledky, ktoré systém 
ETIAS dosiahol so zreteľom na jeho ciele, 
mandát a úlohy;

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) generované príjmy Únie a výdavky 
orgánov Únie a členských štátov.
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