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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca sa stotožňuje s cieľom návrhu Komisie posilniť vízový informačný systém 
(VIS), aby sa uľahčilo konanie o udelení víza, uľahčili a posilnili kontroly na hraničných 
priechodoch na vonkajších hraniciach a na území členských štátov a aby sa posilnila vnútorná 
bezpečnosť schengenského priestoru tým, že sa uľahčí výmena informácií medzi členskými 
štátmi o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí sú držiteľmi dlhodobých víz a povolení na 
pobyt. Zlepší sa tým bezpečnosť v EÚ aj na jej hraniciach, uľahčí sa uplatňovanie práva 
legitímnych cestujúcich prekročiť vonkajšie hranice a práva na voľný pohyb a pobyt 
v priestore bez kontroly na vnútorných hraniciach a uľahčí sa riadenie vonkajších hraníc 
schengenského priestoru. 

Spravodajca považuje odhadované náklady pre rozpočet EÚ za odôvodnené a primerané, 
ale dôrazne vyzýva Komisiu, agentúru eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL a členské štáty, 
aby zabezpečili čo najvyšší stupeň nákladovej efektívnosti.

Spravodajca posilňuje viaceré ustanovenia o podávaní správ a hodnotení, aby rozpočtový 
orgán mohol pozorne sledovať vývoj a fungovanie posilneného VIS.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet 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 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Bez toho, aby bola dotknutá 
zodpovednosť členských štátov za presnosť 
údajov vložených do VIS, by agentúra eu-
LISA mala byť zodpovedná za posilnenie 
kvality údajov zavedením centrálneho 
nástroja na monitorovanie kvality údajov 
a za pravidelné predkladanie správ 
členským štátom.

(43) Bez toho, aby bola dotknutá 
zodpovednosť členských štátov za presnosť 
údajov vložených do VIS, by agentúra eu-
LISA mala byť zodpovedná za posilnenie 
kvality údajov zavedením, správou 
a neustálou modernizáciou centrálneho 
nástroja na monitorovanie kvality údajov 
a za pravidelné predkladanie správ 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Agentúra eu-LISA mala byť 
schopná vybudovať kapacity na 
predkladanie štatistických správ členským 
štátom, Komisii a Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa 
umožnilo lepšie monitorovanie využívania 
VIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce 
sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez 
toho, aby tým bola ovplyvnená integrita 
údajov. Z tohto dôvodu by sa malo zriadiť 
centrálne úložisko na účely štatistiky. 
Žiadne z vytvorených štatistík by nemali 
obsahovať osobné údaje.

(Netýka sa slovenskej verzie.)      

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Týmto nariadením sa 
prostredníctvom podpory členských štátov 
na dosiahnutie jeho cieľov (uľahčenie 
konania o udelení víz, identifikovanie 
nezvestných osôb, napomáhanie pri 
procese identifikácie a návratu osôb 
a pomoc orgánom presadzovania práva 
pri získavaní prístupu k údajom 
o žiadateľoch o víza) zabezpečia úspory 
v tomto smere v ich príslušných štátnych 
rozpočtoch.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29 – odsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Riadiaci orgán v súčinnosti s Komisiou 
vypracuje a spravuje automatické 
mechanizmy a postupy kontroly kvality 
údajov na účely vykonávania kontrol 
kvality údajov vo VIS a členským štátom 
predkladá pravidelné správy. Riadiaci 
orgán predkladá členským štátom 
a Komisii pravidelnú správu o kontrole 
kvality údajov.

Riadiaci orgán v súčinnosti s Komisiou
vypracuje, spravuje a neustále 
modernizuje automatické mechanizmy 
a postupy kontroly kvality údajov na účely 
vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS 
a členským štátom predkladá pravidelné 
správy. Riadiaci orgán zabezpečí 
primeraný počet kvalifikovaných 
pracovníkov na vykonávanie technických 
inovácií a modernizácií potrebných na 
prevádzku mechanizmov kontroly kvality 
údajov. Riadiaci orgán predkladá členským 
štátom a Komisii pravidelnú správu 
o kontrole kvality údajov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Agentúra eu-LISA každé dva roky 
predloží Európskemu parlamentu, Rade 
a Komisii správu o technickom fungovaní 
VIS vrátane jeho bezpečnosti.

3. Agentúra eu-LISA každé dva roky 
predloží Európskemu parlamentu, Rade 
a Komisii správu o technickom fungovaní 
VIS vrátane jeho bezpečnosti a nákladov.
V tejto správe uvedie prehľad aktuálneho 
pokroku vo vývoji projektu a súvisiacich 
nákladov, posúdenie finančného vplyvu 
a informácie o prípadných technických 
problémoch a rizikách, ktoré by mohli 
ovplyvniť celkové náklady na systém.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak v procese vývoja dôjde 
k omeškaniu, agentúra eu-LISA čo 
najskôr informuje Európsky parlament 
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a Radu o dôvodoch tohto omeškania 
a o jeho časových a finančných 
dôsledkoch.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia každé štyri roky vypracuje 
celkové hodnotenie VIS. Toto celkové 
hodnotenie má zahŕňať posúdenie 
dosiahnutých výsledkov v porovnaní 
s cieľmi, posúdenie platnosti 
východiskových princípov, uplatňovania 
tohto nariadenia v súvislosti s VIS, 
bezpečnosti VIS, využívania ustanovení 
uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce 
operácie. Komisia zašle hodnotenie 
Európskemu parlamentu a Rade.

5. Komisia každé dva roky vypracuje 
celkové hodnotenie VIS. Toto celkové 
hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých 
výsledkov vo vzťahu k cieľom 
a k vzniknutým nákladom a posúdenie 
platnosti východiskových princípov, 
uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti 
s VIS, bezpečnosti VIS, využívania 
ustanovení uvedených v článku 31 
a akéhokoľvek vplyvu na budúce operácie. 
Komisia zašle hodnotenie Európskemu 
parlamentu a Rade.



AD\1173192SK.docx 7/8 PE626.956v02-00

SK

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie 
(EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 
[nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje 
rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

Referenčné čísla COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)

Gestorský výbor
       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
2.7.2018

Výbor požiadaný o stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko
       dátum menovania

Bernd Kölmel
28.6.2018

Prerokovanie vo výbore 21.11.2018

Dátum prijatia 23.1.2019

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

27
3
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard 
Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg 
Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd 
Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan 
Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, 
Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, 
Inese Vaidere, Monika Vana

Náhradníčka prítomná na záverečnom 
hlasovaní

Karine Gloanec Maurin



PE626.956v02-00 8/8 AD\1173192SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

27 +

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, 
Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese 
Vaidere, Patricija Šulin

S&d Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Iris Hoffmann, John 
Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3 -

EFDD Jonathan Arnott

ENF André Elissen

GUE/NGL Liadh Ní Riada

1 0

NI Eleftherios Synadinos

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


	1173192SK.docx

