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Pozmeňujúci návrh 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80) V rámci Generálneho sekretariátu 
Rady bol jednotnou akciou 98/700/SVV 
zriadený systém falošných a pravých 
dokladov online (ďalej aj „systém 
FADO“), ktorým sa orgánom členských 
štátov sprístupnili informácie o každej 
novej metóde falšovania, ktorá je odhalená, 
a o nových pravých dokladoch, ktoré sú 
v obehu.

(80) V rámci Generálneho sekretariátu 
Rady bol jednotnou akciou Rady 
98/700/SVV1a zriadený systém falošných 
a pravých dokladov online (ďalej aj 
„systém FADO“), ktorým sa orgánom 
členských štátov sprístupnili informácie 
o každej novej metóde falšovania, ktorá je 
odhalená, a o nových pravých dokladoch, 
ktoré sú v obehu, s cieľom pomôcť v boji 
proti neregulárnej migrácii a použitiu 
podvodných dokladov.

_________________
1a Jednotná akcia 98/700/SVV 
z 3. decembra 1998 prijatá Radou 
na základe článku K.3 Zmluvy 
o Európskej únii, týkajúca sa zriadenia 
Európskeho systému archivácie 
vyobrazení (FADO) (Ú. v. ES L 333, 9.12. 
1998, s. 4).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

80 a) Systém FADO je osobitne 
vytvorený na účel uchovávania vzorových 
dokladov a príkladov pravých a 
sfalšovaných dokladov obsahujúcich opis 
metód falšovania a pozmeňovania 
poskytnutých členskými štátmi, tretími 
krajinami, územnými jednotkami, 
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medzinárodnými organizáciami a inými 
subjektmi podliehajúcimi 
medzinárodnému právu. Ako priamy 
dôsledok účelu systému FADO by sa mali 
osobné údaje uchovávať vo forme 
rôznych prvkov, ktoré sa nachádzajú na 
vzorových dokladoch a na pravých 
a falšovaných dokladoch. Takéto osobné 
údaje by sa mali prísne obmedzovať len 
na to, čo je potrebné na účely systému 
FADO, a nepotrebné osobné údaje by 
mali byť anonymizované v súlade so 
zásadou minimalizácie údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

80 a) Používanie falošných, podvodne 
získaných a pozmenených dokladov 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín na 
vstup a pobyt v Únii alebo ich použitie 
v konaniach týkajúcich sa legalizácie 
pobytu vrátane konaní o azyle sa stáva pre 
členské štáty čoraz pálčivejším 
problémom. Zatiaľ čo používanie 
právoplatných dokladov uľahčuje vstup a 
pobyt v členských štátoch, vznikol 
paralelný trh pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí vedia, že nemôžu 
spĺňať kritériá na vstup do Únie pri 
použití právoplatných dokladov a 
riadnych kanálov, alebo ktorí chcú inak 
zatajiť svoju skutočnú totožnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Paulo Rangel
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

80 b) Hoci členské štáty môžu udržiavať 
alebo vyvíjať svoje národné systémy 
obsahujúce informácie o vzorových 
dokladov a príkladoch pravých 
a falošných dokladov, mala by sa na ne 
vzťahovať povinnosť poskytovať 
Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) 
informácie o vzorových dokladoch 
a pravých a falošných dokladoch, ktoré 
majú k dispozícii. Agentúra by mala tieto 
informácie vložiť do systému FADO, 
aby sa zaručila jednotnosť a kvalita 
informácií. Členské štáty by mali 
predovšetkým poskytnúť všetky ochranné 
prvky nových verzií pravých dokladov, 
ktoré vydajú a na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81 a) Systém FADO je osobitne 
vytvorený na účel uchovávania vzorových 
dokladov a príkladov sfalšovaných 
dokladov obsahujúcich opis metód 
falšovania a pozmeňovania poskytnutých 
členskými štátmi a takisto by mohol 
uchovávať takéto doklady pochádzajúce 
od tretích krajín, územných jednotiek, 
medzinárodných organizácií a iných 
subjektov podliehajúcimi 
medzinárodnému právu. Ako priamy 
dôsledok tohto účelu by malo byť možné 



PE642.889v02-00 6/30 AM\1190939SK.docx

SK

uchovávať osobné údaje vo forme podôb 
tváre v systéme FADO, pokiaľ ochranné 
prvky dokladu nemožno oddeliť od týchto 
podôb tváre alebo ak falošný, pozmenený, 
sfalšovaný doklad alebo pseudodoklad 
napodobňuje ochranné prvky, ktoré sa 
nedajú oddeliť od podoby tváre. V systéme 
FADO by sa nemali ukladať žiadne 
alfanumerické osobné údaje. Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
zriadená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/... 
(„agentúra“) by mala podniknúť kroky 
potrebné na anonymizáciu všetkých 
prvkov osobných údajov, ktoré nie sú 
potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa 
údaje spracúvajú, v súlade so zásadou 
minimalizácie údajov uvedenou v článku 
4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 
2018/1725. V systéme FADO by nemalo 
byť možné získavať ani vyhľadávať 
akékoľvek prvky osobných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra by nemala mať povinnosť zhromažďovať doklady z tretích krajín a medzinárodných 
organizácií. Nahrávanie dostupných informácií o takýchto dokladoch je logické. Okrem toho 
potreba uchovávať osobné údaje sa obmedzuje na podoby tváre spojené s ochrannými 
prvkami na dokladoch, systém FADO by mal uchovávať len tento typ osobných údajov a 
žiadne iné osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh 42
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81 a) Systém FADO je osobitne 
vytvorený na účel uchovávania vzorových 
dokladov a príkladov sfalšovaných 
dokumentov obsahujúcich opis metód 
falšovania a pozmeňovania poskytnutých 
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členskými štátmi, tretími krajinami, 
územnými jednotkami, medzinárodnými 
organizáciami a inými subjektmi 
podliehajúcimi medzinárodnému právu. 
Ako priamy dôsledok tohto účelu by sa 
mali osobné údaje uchovávať v systéme 
FADO vo forme rôznych prvkov, ktoré sú 
uvedené na vzorových a falšovaných 
dokladoch. Takéto osobné údaje sa 
obmedzujú len na to, čo je nevyhnutné na 
účely systému FADO. Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadená 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 2019/... („agentúra“) by 
mala podniknúť kroky potrebné na 
anonymizáciu všetkých prvkov osobných 
údajov, ktoré nie sú potrebné v súvislosti 
s účelmi, na ktoré sa údaje spracúvajú, 
v súlade so zásadou minimalizácie údajov 
uvedenou v článku 4 ods. 1 písm. c) 
nariadenia (EÚ) 2018/1725. V systéme 
FADO by nemalo byť možné získavať ani 
vyhľadávať akékoľvek prvky osobných 
údajov, ani by sa údaje na vzorových 
dokladoch nemali použiť na identifikáciu 
akejkoľvek fyzickej osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Teoreticky je možné identifikovať osobu podľa údajov na vzorovom doklade, ale nikdy by sa 
to nemalo povoliť.

Pozmeňujúci návrh 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81 a) Systém FADO by mal obsahovať 
informácie o všetkých typoch pravých a 
falošných cestovných dokladov, dokladov 
totožnosti, dokladov o pobyte a 
matričných dokladov, vodičských 
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preukazov, osvedčení o evidencii vozidiel 
a iných súvisiacich úradných dokladov 
vydávaných členskými štátmi, tretími 
krajinami, územnými celkami, 
medzinárodnými organizáciami a inými 
subjektmi, na ktoré sa vzťahuje 
medzinárodné právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81 a) Zakazuje sa prístup tretích strán 
do tohto systému okrem verejných 
orgánov zodpovedných za kontrolu 
hraníc.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81 b) Systém FADO by mal obsahovať 
informácie o všetkých typoch pravých 
cestovných dokladov, dokladov totožnosti, 
dokladov o pobyte a matričných dokladov, 
vodičských preukazov, osvedčení o 
evidencii vozidiel vydávaných členskými 
štátmi a o falšovaných verziách takýchto 
dokladov, ktoré majú k dispozícii, a 
takisto by mohol obsahovať iné súvisiace 
úradné dokumenty, ktoré sa používajú pri 
podávaní žiadosti o cestovný doklad, 
doklad o pobyte alebo doklad totožnosti 
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vydávaný členskými štátmi. Môže 
obsahovať aj akékoľvek iné doklady 
vydávané tretími krajinami, územnými 
celkami, medzinárodnými organizáciami 
a inými subjektmi, na ktoré sa vzťahuje 
medzinárodné právo.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje príliš veľa možných dokumentov, ktoré majú členské štáty k dispozícii a ktoré by 
mohli predstavovať zdrojový dokument alebo podkladový dokumentu na účely vydávania 
cestovných dokladov, dokladov o pobyte alebo dokladov totožnosti. Členské štáty by mali mať 
možnosť poskytovať zdrojové alebo podkladové dokumenty do systému FADO, ale nemali by 
mať povinnosť tak urobiť.

Pozmeňujúci návrh 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81 c) Hoci členské štáty môžu udržiavať 
alebo rozvíjať svoje národné systémy 
obsahujúce informácie o pravých a 
falošných dokladoch, mali by mať 
povinnosť poskytovať agentúre 
informácie o pravých cestovných 
dokladoch, dokladoch o totožnosti, 
dokladoch o pobyte a matričných 
dokladoch, vodičských preukazoch a 
osvedčeniach o vozidle, ktoré vydávajú, 
a o falšovaných verziách takýchto 
dokladov, ktoré majú k dispozícii. 
Agentúra by mala tieto informácie vložiť 
do systému FADO, aby sa zaručila 
jednotnosť a kvalita informácií. Členské 
štáty by mali predovšetkým poskytnúť 
všetky ochranné prvky nových verzií 
pravých dokladov, ktoré vydajú a na ktoré 
sa vzťahuje toto nariadenie.

Or. en



PE642.889v02-00 10/30 AM\1190939SK.docx

SK

Odôvodnenie

Existuje príliš veľa možných dokumentov, ktoré majú členské štáty k dispozícii a ktoré by 
mohli predstavovať zdrojový dokument alebo podkladový dokumentu na účely vydávania 
cestovných dokladov, dokladov o pobyte alebo dokladov totožnosti. Členské štáty by mali mať 
možnosť poskytovať zdrojové alebo podkladové dokumenty do systému FADO, ale nemali by 
mať povinnosť tak urobiť.

Pozmeňujúci návrh 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81 d) S cieľom zabezpečiť, aby členské 
štáty vykonávali kontrolu podvodov 
v oblasti dokladov na vysokej úrovni, by 
sa mali orgánom členských štátov 
príslušným v tejto oblasti podvodov, napr. 
pohraničnej polícii, iným orgánom 
presadzovania práva alebo niektorým 
iným tretím stranám, poskytovať rôzne 
úrovne prístupu do systému FADO 
v závislosti od ich požiadaviek. Keďže 
podmienky a opatrenia na udelenie 
takéhoto prístupu sú nepodstatné prvky 
dopĺňajúce toto nariadenie, mali by sa 
stanoviť delegovanými aktmi. Zároveň by 
mal systém FADO určitým používateľom 
umožniť, aby mali k dispozícii informácie 
o každej novej odhalenej metóde 
falšovania a pozmeňovania a o nových 
pravých dokladoch, ktoré sú v obehu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(82) Systém FADO by si mal zachovať 
svoju viacúrovňovú štruktúru s cieľom 
poskytovať rôzne úrovne informácií 
o dokumentoch rôznym zainteresovaným 
stranám vrátane širokej verejnosti.

(82) Systém FADO by mal poskytovať 
zainteresovaným stranám vrátane širokej 
verejnosti informácie, na ktoré sa 
v závislosti od ich citlivosti vzťahujú rôzne 
úrovne obmedzenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

83 a) Toto nariadenie by nemalo mať 
vplyv na právo na medzinárodnú ochranu 
stanovené v právnych predpisoch Únie a 
v medzinárodnom práve.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 50
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

84 a) V tomto nariadení by sa malo 
zohľadniť to, že vzhľadom na nedostatok 
legálnych a bezpečných prístupových ciest 
do Únie je používanie falošných alebo 
sfalšovaných dokladov totožnosti pre 
väčšinu utečencov nevyhnutnosťou. Táto 
skutočnosť je uznaná článkom 31 
Dohovoru o právnom postavení 
utečencov, ktorý zakazuje štátom trestne 
stíhať utečencov, ktorí nezákonne vstúpili 
na ich územie.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 101 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

101 a) S cieľom zabezpečiť definitívnu 
implementáciu systému FADO by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o stanovenie opatrení, ktorými sa udeľuje 
prístup do systému FADO pre orgány 
členských štátov príslušné v oblasti 
podvodov s dokladmi, a stanovenie 
opatrení, ktorými sa udeľuje obmedzený 
prístup do systému FADO pre tretie 
strany, ako sú letecké spoločnosti, 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, 
tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov, a aby sa tieto 
konzultácie vykonávali v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Európsky 
parlament a Rada dostávajú v záujme 
zabezpečenia rovnocennej účasti na 
príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako 
odborníci z členských štátov a ich 
odborníci majú systematický prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.
_________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 vypúšťa sa
1.
Agentúra preberá a prevádzkuje systém 
FADO (falošné a pravé doklady online), 
ktorý predstavuje databázu obsahujúcu 
informácie o pravých cestovných 
dokladoch a dokladoch o pobyte, ktoré 
vydali členské štáty, tretie krajiny, územné 
celky, medzinárodné organizácie a iné 
subjekty medzinárodného práva, 
a informácie o ich falzifikácii. Systém 
FADO neobsahuje osobné údaje.
Členské štáty prevedú údaje zo súčasného 
systému FADO do nového systému.
2. Komisia prijíma v súlade s postupom 
uvedeným v článku 117 ods. 2 
vykonávacie akty, pokiaľ ide o:
a) vypracovanie technických špecifikácií 
systému FADO podľa vysokých 
štandardov;
b) vytvorenie postupov kontroly 
a overovania informácií obsiahnutých 
v systéme FADO.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok sa nahrádza následnými zmenami.

Pozmeňujúci návrh 53
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra preberá a prevádzkuje systém 
FADO (falošné a pravé doklady online), 
ktorý predstavuje databázu obsahujúcu 
informácie o pravých cestovných 
dokladoch a dokladoch o pobyte, ktoré 
vydali členské štáty, tretie krajiny, územné 
celky, medzinárodné organizácie a iné 
subjekty medzinárodného práva, 
a informácie o ich falzifikácii. Systém 
FADO neobsahuje osobné údaje.

Agentúra preberá a prevádzkuje systém 
FADO (falošné a pravé doklady online), 
ktorý predstavuje databázu obsahujúcu 
informácie o pravých cestovných 
dokladoch a dokladoch o pobyte, ktoré 
vydali členské štáty, tretie krajiny, územné 
celky, medzinárodné organizácie a iné 
subjekty medzinárodného práva, 
a informácie o ich falzifikácii. Systém 
FADO môže obsahovať osobné údaje len 
v takom rozsahu, v akom sa nachádzajú 
na vzorových dokladoch a na pravých a 
falšovaných dokladoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Systém FADO neobsahuje žiaden 
osobný údaj.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 55
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 b. Agentúra zabezpečí, aby orgány 
členských štátov zodpovedné za 
identifikáciu falošných alebo 
sfalšovaných dokladov zaručili prístup 
k právu na medzinárodnú ochranu.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 56
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 c. Systém FADO neumožní prístup 
do systému v prípade:
a) tretích krajín,
b) medzinárodných organizácií,
c) tretích strán akejkoľvek povahy, ako sú 
leteckí dopravcovia,
d) širokej verejnosti.
Ak je potrebné akémukoľvek subjektu, 
ktorý nie je orgánom členského štátu 
zodpovedným za kontrolu hraníc, 
umožniť obmedzený prístup do systému 
FADO, Komisia to urobí delegovaným 
aktom.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 57
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 80 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 a
Kategórie dokladov a údajov 
obsiahnutých v systéme FADO
1. Systém FADO zahŕňa:
a) informácie (vrátane vyobrazení) 
o pravých dokladoch a ich ochranných 
prvkoch;



PE642.889v02-00 16/30 AM\1190939SK.docx

SK

b) informácie (vrátane vyobrazení) o 
falošných, pozmenených či sfalšovaných 
dokladoch alebo pseudodokladoch, ako aj 
o charakteristických znakoch ich 
falšovania;
c) súhrnné informácie o technikách 
falšovania a pozmeňovania;
d) súhrnné informácie o ochranných 
prvkoch pravých dokladov;
e) štatistiky o odhalených falošných 
dokladoch.
f) odporúčania o účinných spôsoboch 
odhaľovania konkrétnych metód 
falšovania a pozmeňovania.
Systém FADO môže obsahovať aj 
príručky, zoznamy kontaktných údajov a 
informácie o platných cestovných 
dokladoch a ich uznávaní členskými 
štátmi, ako aj ďalšie užitočné súvisiace 
informácie.
Môže obsahovať osobné údaje len 
v takom rozsahu, v akom sa nachádzajú 
na vzorových a falšovaných dokladoch. 
Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzické 
osoby, ktorých osobné údaje sa použijú 
na vzorových dokladoch, dobrovoľne 
prihlásili, čo sa vzťahuje aj na 
spracovanie ich osobných údajov 
v systéme FADO. Nesmie sa umožniť 
identifikovať osobu na základe osobných 
údajov bez dodatočných informácií alebo 
vyhľadávať osobné údaje v systéme 
FADO. Osobné údaje sa spracúvajú v 
súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) 
nariadenia (ES) č. 2018/1725.
2. Členské štáty bezodkladne zasielajú 
údaje o pravých a falošných dokladoch, 
ktoré kontrolujú, Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len 
„agentúra“).

Or. en

Odôvodnenie

Spracúvanie nemôže byť založené na súhlase, inak by osoba mala právo na jeho stiahnutie a 
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vzorové doklady by sa museli vymazať. Mali by sme sa vyhýbať „vlastníctvu/držbe“ údajov. 
Pojem „kontrola“ je technickým termínom v právnych predpisoch o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 80 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 a
Rozsah pôsobnosti

Systém FADO obsahuje informácie o 
pravých cestovných dokladoch, dokladoch 
totožnosti, dokladoch o pobyte, 
matričných dokladoch, vodičských 
preukazoch, osvedčeniach o evidencii 
vozidiel, ktoré vydávajú členské štáty, a o 
falšovaných verziách takýchto dokladov, 
ktoré majú k dispozícii, a môže tiež 
obsahovať iné súvisiace úradné doklady, 
ktoré sa používajú pri podávaní žiadosti 
o cestovný doklad, doklad o pobyte alebo 
doklad totožnosti vydaný členskými štátmi 
a prípadne tretími krajinami, územnými 
celkami, medzinárodnými organizáciami 
a inými subjektmi, na ktoré sa vzťahuje 
medzinárodné právo, a informácie o ich 
falzifikácii.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje príliš veľa možných dokumentov, ktoré majú členské štáty k dispozícii a ktoré by 
mohli predstavovať zdrojový dokument alebo podkladový dokumentu na účely vydávania 
cestovných dokladov, dokladov o pobyte alebo dokladov totožnosti. Členské štáty by mali mať 
možnosť poskytovať zdrojové alebo podkladové dokumenty do systému FADO, ale nemali by 
mať povinnosť tak urobiť.

Pozmeňujúci návrh 59
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
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Článok 80 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 a
Spracúvanie osobných údajov agentúrou

Agentúra pri spracúvaní osobných údajov 
uplatňuje nariadenie (EÚ) 2018/1725.
Osobné údaje sa vkladajú do systému 
FADO len v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na opis alebo ilustráciu 
metódy falšovania.
Agentúra zabezpečí minimalizáciu 
osobných údajov v súlade s účelom 
systému FADO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nariadenia
Článok 80 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 a
Rozsah pôsobnosti

Systém FADO obsahuje informácie o 
pravých cestovných dokladoch, dokladoch 
totožnosti, dokladoch o pobyte a 
matričných dokladoch, vodičských 
preukazoch, osvedčeniach o evidencii 
vozidiel a iných súvisiacich úradných 
dokladoch vydávaných členskými štátmi, 
tretími krajinami, územnými celkami, 
medzinárodnými organizáciami a inými 
subjektmi, na ktoré sa vzťahuje 
medzinárodné právo, a informácie o ich 
falzifikácii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 80 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 b
Kategórie dokladov a údajov 

obsiahnutých v systéme FADO
1. Systém FADO zahŕňa:
a) informácie (vrátane vyobrazení) 
o pravých dokladoch a ich ochranných 
prvkoch;
b) informácie (vrátane vyobrazení) 
o falošných, pozmenených či sfalšovaných 
dokladoch alebo pseudodokladoch, ako aj 
o charakteristických znakoch ich 
falšovania;
c) súhrnné informácie o technikách 
falšovania a pozmeňovania;
d) súhrnné informácie o ochranných 
prvkoch pravých dokladov;
e) štatistiky o odhalených falošných 
dokladoch;
f) odporúčania o účinných spôsoboch 
odhaľovania konkrétnych metód 
falšovania a pozmeňovania.
Systém FADO môže obsahovať aj 
príručky, zoznamy kontaktných údajov a 
informácie o platných cestovných 
dokladoch a ich uznávaní členskými 
štátmi, ako aj ďalšie užitočné súvisiace 
informácie.
Systém FADO neobsahuje osobné údaje 
s výnimkou podôb tváre, pokiaľ ochranné 
prvky dokladu nemožno oddeliť od týchto 
podôb tváre alebo ak falošný, pozmenený, 
sfalšovaný doklad alebo pseudodoklad 
napodobňuje ochranné prvky, ktoré sa 
nedajú oddeliť od podoby tváre. V systéme 
FADO sa neukladajú žiadne 
alfanumerické osobné údaje. Členské 
štáty zabezpečia, že fyzické osoby, ktorých 
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osobné údaje sú uvedené na vzorových 
dokladoch, na to udelili súhlas vrátane 
súhlasu so spracovaním ich osobných 
údajov v systéme FADO.
2. Členské štáty zasielajú údaje o pravých 
a falošných cestovných dokladoch, 
dokladoch totožnosti, dokladoch o pobyte, 
matričných dokladoch, vodičských 
preukazoch, osvedčeniach o evidencii 
vozidiel, ktoré majú k dispozícii, 
Európskej agentúre pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“). 
Členské štáty môžu agentúre zasielať aj 
údaje o iných pravých úradných 
dokladoch, ktoré sa používajú pri 
podávaní žiadosti o cestovný doklad, 
doklad o pobyte alebo doklad totožnosti 
vydaný členskými štátmi alebo pri 
falzifikácii takýchto dokladov.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže potreba uchovávať osobné údaje sa obmedzuje na podoby tváre spojené s ochrannými 
prvkami na dokladoch, systém FADO by mal uchovávať len tento typ osobných údajov. 
Existuje príliš veľa možných dokumentov, ktoré majú členské štáty k dispozícii a ktoré by 
mohli predstavovať zdrojový dokument alebo podkladový dokumentu na účely vydávania 
cestovných dokladov, dokladov o pobyte alebo dokladov totožnosti. Členské štáty by mali mať 
možnosť poskytovať takéto doklady do systému FADO, ale nemali by mať povinnosť tak 
urobiť.

Pozmeňujúci návrh 62
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 80 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 b
Architektúra systému FADO a prístup do 
systému
Architektúra systému FADO umožňuje:
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a) neobmedzený prístup do systému pre 
určených expertov na doklady orgánov 
členských štátov, ktoré sú príslušné v tejto 
oblasti podvodov, ako sú hraničná polícia 
a iné orgány presadzovania práva;
b) obmedzený prístup do systému 
pre orgány členských štátov, ktoré 
nepotrebujú podrobné informácie 
o ochranných prvkoch a falšovaní 
dokladov;
c) obmedzený prístup do systému pre tretie 
strany, ako sú inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry Únie, v prípadoch, keď 
potrebujú prístup k informáciám 
o ochranných prvkoch a falšovaní 
dokladov, a v rozsahu, v akom tento 
prístup potrebujú;
d) obmedzený prístup do systému pre 
tretie strany, ako sú tretie krajiny alebo 
medzinárodné organizácie, ktoré 
nepotrebujú podrobné informácie 
o ochranných prvkoch a falšovaní 
dokladov, avšak bez sprístupnenia 
osobných údajov, na ktoré sa nevzťahuje 
dobrovoľný súhlas dotknutej osoby;
e) obmedzený prístup do systému pre tretie 
strany, ako sú letecké spoločnosti, ktoré 
nepotrebujú podrobné informácie 
o ochranných prvkoch a falšovaní 
dokladov, avšak bez sprístupnenia 
osobných údajov;
f) obmedzený prístup do systému pre 
verejnosť k vzorovým dokladom, avšak 
bez sprístupnenia osobných údajov, 
na ktoré sa nevzťahuje súhlas dotknutej 
osoby; verejnosti sa sprístupnia len 
verejné informácie o ochranných 
prvkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Letecké spoločnosti a iné súkromné subjekty by mali mať obmedzenejší prístup ako tretie 
krajiny alebo medzinárodné organizácie.
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Pozmeňujúci návrh 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nariadenia
Článok 80 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 b
Architektúra systému FADO

Architektúra systému FADO umožňuje 
rôzne úrovne prístupu do systému pre 
príslušné orgány členských štátov, ako sú 
hraničná polícia, iné orgány 
presadzovania práva alebo iné tretie 
strany v súlade s článkom X, ako aj 
prístup pre verejnosť. 

Or. en

Odôvodnenie

Článok X sa chápe ako článok, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 64
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 80 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 b
Nadobudnutie účinnosti a vykonávanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od ... [dva roky odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Návrh nariadenia
Článok 80 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 c
Povinnosti agentúry

1. Agentúra je zodpovedná za zriadenie 
systému FADO v súlade s týmto 
nariadením. Agentúra zabezpečuje 
fungovanie systému FADO 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni a zaisťuje jeho 
údržbu a aktualizáciu.
2. Agentúra poskytuje zodpovedným 
orgánom členských štátov pomoc takmer 
v reálnom čase pri odhaľovaní 
a identifikácii falšovaných dokladov.
3. Agentúra je zodpovedná za vkladanie 
informácií získaných od členských štátov 
do systému včas a efektívne s cieľom 
zaručiť jednotnosť a kvalitu údajov 
a zároveň zaistiť dodržiavanie zásady 
minimalizácie údajov stanovenej v článku 
4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 
2018/1725.
4. Agentúra je zodpovedná za vkladanie 
informácií o dokladoch z tretích krajín, 
územných celkov, medzinárodných 
organizácií a ďalších subjektov, na ktoré 
sa vzťahuje medzinárodné právo, ako aj 
informácií o ich falšovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, aké opatrenia by agentúra musela prijať na splnenie povinnosti 
„zhromažďovať“ doklady od tretích krajín, územných subjektov a medzinárodných 
organizácií. Vkladanie dostupných informácií o takýchto dokladoch je logické, ale 
požiadavka, aby agentúra zhromažďovala tieto informácie mimo rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 66
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 80 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 c
Spracúvanie osobných údajov agentúrou
Agentúra pri spracúvaní osobných údajov 
uplatňuje nariadenie (EÚ) 2018/1725.
Agentúra vkladá do systému osobné údaje 
len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
opis alebo ilustráciu ochranných prvkov 
alebo metódy falšovania. Agentúra 
zabezpečí primeranú anonymizáciu týchto 
údajov, pokiaľ je to možné spôsobom, 
ktorý bráni identifikácii akejkoľvek 
fyzickej osoby prostredníctvom systému 
FADO bez dodatočných údajov. 
Identifikácia akejkoľvek fyzickej osoby 
prostredníctvom systému FADO sa 
zakazuje.
Tretie strany, ktoré majú prístup do 
systému FADO, uzatvoria záväznú a 
vynútiteľnú dohodu s agentúrou o 
nepoužívaní systému FADO na 
identifikáciu fyzických osôb, ktorých 
osobné údaje sú v systéme FADO podľa 
článku 48 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 
2018/1725.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s nariadením o ochrane údajov v inštitúciách a agentúrach EÚ, a to aj na 
zabezpečenie uplatňovania bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z článku 48.

Pozmeňujúci návrh 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nariadenia
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Článok 80 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 c
Vykonávacie opatrenia

S prihliadnutím na citlivosť príslušných 
dokumentov Komisia prijíma vykonávacie 
akty s cieľom stanoviť:
a) technické špecifikácie pre vkladanie 
informácií do systému FADO a ich 
uchovávanie v ňom podľa prísnych 
noriem;
b) postupy kontroly a overovania 
informácií obsiahnutých v systéme 
FADO;
c) opatrenia, ktorými sa udeľuje 
obmedzený prístup tretím stranám, ako sú 
letecké spoločnosti, inštitúcie, orgány, 
úrady a agentúry EÚ, tretie krajiny alebo 
medzinárodné organizácie, do systému 
FADO.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku X ods. X.

Or. en

Odôvodnenie

Článok X ods. X sa chápe ako druhý odsek článku, ktorým sa stanovuje postup výboru.

Pozmeňujúci návrh 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Návrh nariadenia
Článok 80 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 d
Architektúra systému FADO a prístup do 

systému
Architektúra systému FADO umožňuje:
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a) neobmedzený prístup do systému 
expertom na doklady orgánov členských 
štátov, ktoré sú príslušné v tejto oblasti 
podvodov, napr. hraničnej polície a iných 
orgánov presadzovania práva;
b) obmedzený prístup do systému 
orgánom členských štátov a tretím 
stranám, ako sú inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry Únie, v prípadoch, 
keď potrebujú prístup k obmedzeným 
informáciám o ochranných prvkoch 
a falšovaní dokladov;
c) obmedzený prístup do systému tretím 
stranám, ako sú letecké spoločnosti, tretie 
krajiny alebo medzinárodné organizácie, 
ktoré nepotrebujú podrobné informácie 
o ochranných prvkoch a falšovaní 
dokladov, avšak bez sprístupnenia 
osobných údajov, na ktoré sa nevzťahuje 
súhlas dotknutej osoby;
d) obmedzený prístup verejnosti  
k vzorovým dokladom v systéme, avšak bez 
sprístupnenia osobných údajov, na ktoré 
sa nevzťahuje súhlas dotknutej osoby; 
verejnosti sa sprístupnia len verejné 
informácie o ochranných prvkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Ak prístup nie je neobmedzený, potom existuje obmedzenie množstva informácií poskytnutých 
tomuto používateľovi. V takýchto prípadoch bude používateľ potrebovať určité informácie o 
ochranných prvkoch, ale nie všetky informácie podľa kategórie používateľa v písmene a). Zdá 
sa, že neexistuje jasný rozdiel medzi kategóriami b) a c) v návrhu správy, a preto by sa mohli 
zlúčiť v záujme legislatívnej efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh 69
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 80 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 80 d
Zrušenie a prechodné ustanovenia
1. Jednotná akcia 98/700/SVV sa zrušuje 
s účinnosťou odo dňa definitívnej 
implementácie systému Európskou 
agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž, ktorý sa stanoví vykonávacím aktom 
prijatým v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 80i 
ods. 2.
2. Generálny sekretariát Rady zašle 
do systému údaje o pravých a falošných 
dokladoch, ktoré v súčasnosti obsahuje 
systém FADO.

Or. en

Odôvodnenie

„Súhlasia“ je rozporuplná formulácia. Po nadobudnutí účinnosti nariadenia sa odoslanie 
údajov uskutoční na jeho základe a žiadna ďalšia dohoda by nemala byť potrebná.

Pozmeňujúci návrh 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nariadenia
Článok 80 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 d
Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor zriadený 
nariadením Rady (ES) č. 1683/951a. 
Uvedený výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
_________________
1a Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 
z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný 
formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995). 
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Pozmeňujúci návrh 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Článok 80 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 e
Spracúvanie osobných údajov agentúrou

Agentúra pri spracúvaní osobných údajov 
uplatňuje nariadenie (EÚ) 2018/1725. 
V súlade s článkom 80b agentúra nahráva 
osobné údaje vo forme podôb tváre len 
v rozsahu, v akom sú tieto snímky 
nevyhnutne potrebné na opis alebo 
ilustrovanie ochranného prvku alebo 
metódy falšovania.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zmenami navrhovanými v článku 80b by sa do systému FADO mali nahrávať len 
podoby tváre. Podoba tváre nemôže byť anonymizovaná.

Pozmeňujúci návrh 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 80 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 f
Delegované a vykonávacie akty

1. Komisia prijíma v súlade s článkom 80g 
delegované akty, pokiaľ ide o:
a) stanovenie opatrení, ktorými sa 
udeľuje prístup do systému FADO pre 
orgány členských štátov príslušné 
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v oblasti podvodov s dokladmi;
b) stanovenie opatrení, ktorými sa 
udeľuje obmedzený prístup do systému 
FADO pre tretie strany, ako sú letecké 
spoločnosti, inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry EÚ, tretie krajiny alebo 
medzinárodné organizácie.
2. Komisia prijíma v súlade s článkom X 
vykonávacie akty, pokiaľ ide 
o stanovenie:
a) technických špecifikácií pre vkladanie 
informácií do systému a ich uchovávanie 
v ňom;
b) postupov kontroly a overovania 
informácií obsiahnutých v systéme;
c) určenie dátumu definitívnej 
implementácie systému FADO agentúrou.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku X.

Or. en

Odôvodnenie

Prvky uvedené v odseku 2 písm. a) a b) sú dodatočnými nepodstatnými prvkami právnych 
predpisov v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Prvky uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) si zase 
vyžadujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia v súlade s článkom 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 80 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 g
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
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uvedené v článku 80f ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 80f ods. 1 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s expertmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 
80f ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en


