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Úvod 

Cieľom tohto pracovného dokumentu je uviesť všeobecný kontext názorov spravodajkyne na 

návrh Komisie, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc1, pokiaľ ide o pravidlá 

vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc, a so zreteľom na prípravu 

návrhu správy načrtnúť – na účely diskusie – niektoré počiatočné stanoviská. 

Všeobecný kontext 

Európska komisia 27. septembra 2017 navrhla zmenu Kódexu schengenských hraníc s cieľom 

umožniť členským štátom obnovenie kontrol vnútorných hraníc v prípadoch vážneho 

ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti členského štátu, a to s možnosťou 

až na päť rokov. Podľa súčasných pravidiel môžu členské štáty obnoviť kontroly vnútorných 

hraníc na šesť mesiacov alebo vo výnimočných prípadoch na maximálne dva roky. Okrem 

navrhovaného predĺženia týchto období Komisia navrhla ďalšie procesné záruky, a to najmä v 

podobe posúdení rizika navrhnutých tak, aby sa zabezpečilo, že obnovenie takýchto kontrol 

vnútorných hraníc je opatrením predstavujúcim poslednú možnosť. 

Komisia v dôvodovej správe svojho návrhu tvrdí, že od septembra 2015 „sekundárne pohyby 

neregulárnych migrantov a zvýšenie cezhraničných teroristických hrozieb [...] prinútili 

niektoré členské štáty k tomu, aby niekoľkokrát predĺžili obnovenú kontrolu hraníc, niekedy až 

do vyčerpania lehôt povolených v rámci súčasných právnych predpisov“. Preto sa zdá, že 

tento návrh Komisie bol vypracovaný s cieľom legalizovať existujúce postupy členských 

štátov, ktoré už nie sú v súlade so súčasnými ustanoveniami Kódexu schengenských hraníc. 

Ako sa uvádza v odôvodnení 23 súčasného Kódexu schengenských hraníc, existujúci 

zavedený právny rámec schengenského acquis funguje za predpokladu, že „obnovenie 

kontroly vnútorných hraníc by malo ostať výnimočným opatrením a malo by sa uskutočňovať 

len ako posledná možnosť, ktoré má prísne obmedzený rozsah a dĺžku trvania a ktoré 

vychádza z konkrétnych objektívnych kritérií a z posúdenia jeho nevyhnutnosti, čo by sa malo 

monitorovať na úrovni Únie.“ 

Tiež je dôležité zdôrazniť, že členské štáty, ktoré v súčasnosti zachovávajú kontroly na 

všetkých svojich vnútorných hraniciach alebo v niektorých ich častiach, odôvodňujú svoje 

rozhodnutia prevažne na základe rizika sekundárnych pohybov nasledujúcich po 

cezhraničných pohyboch, ku ktorým dochádza od roku 2015. Spoluzákonodarcovia EÚ sa v 

rámci balíka z roku 2013 týkajúceho sa správy schengenského priestoru zhodli na tom, že 

„migrácia a prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej 

krajiny by sa samy osebe nemali považovať za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej 

bezpečnosti“2.  

                                                 
1  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). 
2  Odôvodnenie 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1051/2013 z 22. októbra 

2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom 

obnovení kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností. 



 

DT\1147449SK.docx 3/5 PE619.098v01-00 

 SK 

Názory spravodajkyne 

Bezpochyby možno oprávnene tvrdiť, že neregulárna migrácia do Únie – a jej dominový efekt 

na schengenský priestor bez kontrol vnútorných hraníc – je dôsledkom neúspešného 

spoločného európskeho azylového systému, pokiaľ ide o zaobchádzanie s osobami 

hľadajúcimi medzinárodnú ochranu, a neúspešnej reformy tohto systému.  

Súčasný postup niektorých členských štátov, ktoré si zachovali kontroly vnútorných hraníc, 

môže byť podľa názoru spravodajkyne neprimeraný, neodôvodnený a nežiaduci a môže viesť 

dokonca k zneužívaniu. 

Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo vypracované žiadne posúdenie 

vplyvu, ktoré by bolo sprievodným dokumentom k zmenám navrhovaným pre Kódex 

schengenských hraníc, ktoré sa v súčasnosti skúmajú. V rámci lepšej tvorby práva by malo 

legislatívnym návrhom predchádzať posúdenie vplyvu a vzhľadom na ťažkosti pri udržiavaní 

súčasných pravidiel by takého posúdenie bolo v prípade tohto návrhu viac než vítané. 

Spravodajkyňa preto dôrazne odmieta pokusy Komisie o legalizáciu v súčasnosti 

nezákonného postupu členských štátov, pokiaľ ide o kontroly vnútorných hraníc, a zohľadní 

to vo svojom návrhu správy. Spravodajkyňa sa domnieva, že hlavným cieľom akýchkoľvek 

zmien Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o obnovenie kontrol vnútorných hraníc, by 

malo byť väčšie sprehľadnenie právneho rámca. Zmenami by sa malo zabezpečiť, že 

využívanie kontrol vnútorných hraníc zodpovedá aktuálnym potrebám a že tieto kontroly sú 

primerané a časovo obmedzené, pričom sa členským štátom zaručí flexibilita, ktorú potrebujú 

pri riešení skutočných hrozieb.  Novými pravidlami by sa nemalo podporovať zavádzanie 

kontrol vnútorných hraníc bez jasnej a objektívnej potreby ani kontrol na dlhšie obdobie, ako 

je nutné. 

Spravodajkyňa by rada sprehľadnila a zjednodušila právny rámec a platné pravidlá, aby sa 

zabezpečila lepšia transparentnosť a zviditeľnili sa prípady možného zneužívania týchto 

pravidiel. V tomto zmysle by mali jasné pravidlá Komisii lepšie umožňovať vykonávať jej 

právomoci ako „strážkyne zmluvy“, najmä pokiaľ ide o možné postupy v prípade nesplnenia 

povinnosti proti členským štátom, ktoré si neplnia povinnosti. 

Navrhované zmeny: 

Súčasná štruktúra kapitoly II Kódexu schengenských hraníc neumožňuje priamy výklad 

platných pravidiel. Spravodajkyňa preto odporúča zrevidovať súčasnú štruktúru s cieľom 

zabezpečiť koherentnosť, jasnosť a lepšie vykonávanie pravidiel v praxi. 

Štruktúra článkov by sa na rozdiel od súčasného stavu mala zakladať na určitom pomere 

celistvých a oddelených častí s logickými zložkami. Aktuálny obsah článku 25 by sa mal viac 

zosúladiť s názvom „Všeobecný rámec“ a mali by sa v ňom stanoviť hlavné horizontálne 

zásady upravujúce dočasné obnovenie kontrol vnútorných hraníc v prípadoch, ktoré možno 

predpokladať. Nemala by sa v ňom stanovovať časť postupu, ktorý sa má dodržiavať. 

Pre lepšiu jasnosť je tiež dôležité rozlišovať v rámci podstaty a postupov medzi pravidlami 

upravujúcimi kontroly vnútorných hraníc obnovené z dôvodov vyžadujúcich si neodkladné 

opatrenia (upravenými v článku 28) a okolnosťami, ktoré ohrozujú celkové fungovanie 

priestoru bez kontrol vnútorných hraníc (upravenými v článku 29). 
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Obsah článku 26, v ktorom sa stanovujú kritériá pre posúdenie dočasného obnovenia kontrol 

vnútorných hraníc, by sa mal náležite rozšíriť s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty museli 

preukázať, že obnovenie kontrol hraníc je naozaj opatrením predstavujúcim poslednú 

možnosť. 

Mali by nasledovať články upravujúce postupy pre dočasné obnovenie kontrol hraníc pri 

udalostiach, ktoré sa dajú predpokladať, a mali by sa v nich stanovovať osobitné pravidlá a 

záruky pre prvé zavedenie kontrol a ich predĺženia. 

V tomto duchu by sa v článku 27 mal stanoviť postup pre prvé obnovenie kontrol hraníc na 

dva mesiace s možnosťou predĺženia na ďalšie štyri mesiace. V článku 27a by sa mal stanoviť 

postup a dodatočné záruky pre ďalšie predĺženie kontrol hraníc na maximálne obdobie šesť 

mesiacov. Spravodajkyňa sa domnieva, že v oboch článkoch by celkové maximálne trvanie 

kontrol hraníc pri udalostiach, ktoré sa dajú predpokladať, nemalo prekročiť jeden rok. 

Spravodajkyňa zastáva názor, že predĺžením období na obnovenie kontrol vnútorných hraníc, 

tak ako to navrhuje Komisia, by sa členské štáty nenabádali k tomu, aby obmedzili plánované 

opatrenia výhradne len na také obdobie, ktoré je nutné a primerané pre dané ohrozenie. 

Spravodajkyňa ďalej podporuje zavedenie pohyblivej škály povinností s dodatočnými 

procesnými zárukami v každom prípade predĺženia kontrol hraníc. 

Požiadavky na prvé predĺženie po prvých dvoch mesiacoch by – podobne, ako navrhuje 

Komisia – mali obsahovať povinnosť členských štátov predložiť podrobné posúdenie rizika a 

povinnosť intenzívnejšieho zapojenia členských štátov, ktorých sa týka možné obnovenie 

kontrol vnútorných hraníc.  

Žiadne ďalšie predĺženie kontrol hraníc na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov by nemalo byť 

možné bez formálneho postupu Rady, ktorým sa toto predĺženie „schváli“. Spravodajkyňa 

zastáva názor, že predĺžené kontroly vnútorných hraníc môžu mať závažné dôsledky v oblasti 

práva voľného pohybu stanovené v zmluvách, a preto má EÚ prvoradý záujem konať v 

prípade akéhokoľvek „obmedzovania“ tohto práva zo strany jednotlivých členských štátov. 

Komisia by okrem toho mala mať možnosť vykonávať neohlásené kontroly s cieľom overiť 

uplatňovanie pravidiel v praxi, a to najmä v prípadoch predĺženia kontrol hraníc na dlhšie 

obdobia. 

V nariadení by nemali ďalej zostávať žiadne možné nedorozumenia, pokiaľ ide o skutočnosť, 

že proces stanovený v článku 29 sa uplatňuje za veľmi osobitných okolností, ktoré sa jasne 

odlišujú od dôvodov uvedených v článkoch 25, 27 a 28. Preto by nemalo byť možné 

odvolávať sa na články 25, 27 a 28 s cieľom svojvoľne predĺžiť kontroly hraníc obnovené 

podľa článku 29 po tom, ako sa vyčerpajú všetky možnosti stanovené v tomto článku. 

Na účely transparentnosti a zodpovednosti by verejnosť mala mať väčšie povedomie o tom, 

čo sa deje. Malo by sa poskytnúť viac príležitostí na otvorené diskusie na vnútroštátnej alebo 

európskej úrovni o dôsledkoch kontrol vnútorných hraníc v rámci schengenského priestoru, 

pričom sa však musia dodržiavať požiadavky dôvernosti súvisiace s verejným poriadkom 

alebo vnútornou bezpečnosťou. Tieto úvahy priamo súvisia s analýzou úlohy, ktorú by v 

tomto procese mohol zohrávať Európsky parlament.  
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Spravodajkyňa sa takisto domnieva, že je veľmi žiaduca lepšia informovanosť a zapojenie 

Európskeho parlamentu, a to aj tým, že Parlament bude dostávať všetky dokumenty súvisiace 

s demokratickou kontrolou rozhodnutí, ktoré majú vplyv na priestor bez kontrol vnútorných 

hraníc. 

Parlament by mal byť vždy, keď je to možné, pridružený k postupu, a to aj prostredníctvom 

konzultácií, pre ktoré môže vymenovať svojho pozorovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa by 

Parlament v tomto smere mohol takisto využívať vypočutia a/alebo štruktúrovaný dialóg s 

inštitúciami EÚ a dotknutými členskými štátmi. 


