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PR_COD_1recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.



PR\1072400SK.doc 3/68 PE557.179v03-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA...........................................................................................................66



PE557.179v03-00 4/68 PR\1072400SK.doc

SK



PR\1072400SK.doc 5/68 PE557.179v03-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom kódexe Únie (vízový 
kódex) (prepracované znenie)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2014)0164),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-
0001/2014),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 10. septembra 2014,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 30. septembra 2014 adresovaný Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 104 ods. 3 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na listy predsedu z 31. augusta 2015 podľa článku 104 ods. 3 rokovacieho 
poriadku adresované Komisii a Rade, v ktorých ich informoval, že Výbor pre 
občianskej slobody, spravodlivosť a vnútorné veci môže predložiť pozmeňujúce návrhy 
ku kodifikovaným častiam prepracovaného znenia návrhu uvedeného vyššie, v súlade s 
bodom 8 Medziinštitucionálnej dohody z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov,

– so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0000/2015),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu alebo v jej stanovisku, a keďže, pokiaľ ide o 
kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, 
predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich 
podstaty,

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom zohľadňuje odporúčania 

1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie;

2. navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „nariadenie NN pána Lópeza Aguilara o vízovom 
kódexe“;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 810/2009 bolo opakovane 
podstatným spôsobom zmenené a 
doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien je 
z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedené 
nariadenie prepracovať. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vízový kódex bol zmenený len veľmi obmedzeným spôsobom prostredníctvom nariadenia 
Komisie 977/211, nariadenia 154/2012 a nariadenia 610/2013. Koordinátori výboru LIBE na 
svojej schôdzi 7. júla schválili, že výbor by mal byť schopný zmeniť aj kodifikované časti v 
súlade s bodom 8 Medziinštitucionálnej dohody z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov. Komisia a Rada boli o tom náležite 
upovedomené.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Vydanie víza osobe žiadajúcej o 
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ochranu predstavuje prostriedok, ktorý 
takejto osobe umožňuje bezpečný prístup 
na územie členských štátov. Pri zvažovaní 
územnej pôsobnosti konzulárneho úradu, 
prípustnosti žiadosti o udelenie víza alebo 
možnosti vydania víza s obmedzenou 
územnou platnosťou by mali konzulárne 
úrady preto venovať osobitnú pozornosť 
osobám žiadajúcim o ochranu. V prípade 
takýchto osôb by členské štáty mali 
uplatniť výnimky z humanitárnych 
dôvodov alebo z dôvodu medzinárodných 
záväzkov stanovených v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná migračná kríza a neprijateľný počet obetí na mori predstavujú komplexný problém, 
ktorý možno riešiť len holistickým spôsobom pomocou rôznych opatrení. Preskúmanie 
vízového kódexu poskytuje príležitosť na to, aby sa konzulárne úrady väčšmi zamerali na 
prípadnú potrebu ochrany, čím by mohli poskytnúť jednu časť riešenia. V navrhovanom 
odôvodnení sa pripomína, že podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva majú štáty 
v niektorých situáciách pri vykonávaní jurisdikcie určité povinnosti, a to aj mimo svojho 
územia. Pozri Hirsi a iní/ Taliansko.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Pri uplatňovaní tohto nariadenia by 
členské štáty mali dodržiavať svoje 
príslušné povinnosti podľa 
medzinárodného práva, najmä Dohovoru 
OSN o právnom postavení utečencov, 
Európskeho dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, 
Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach, Dohovoru OSN proti 
mučeniu alebo inému krutému, 
neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovoru 
OSN o právach dieťaťa a iných 
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relevantných medzinárodných nástrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Vo vízovom kódexe sa viackrát odkazuje na „medzinárodné záväzky“ členských štátov bez 
akéhokoľvek odkazu v texte na to, čo sa myslí pod týmito záväzkami. V tomto navrhovanom 
odôvodnení sa pripomínajú záväzky, ktoré prijali členské štáty. V závislosti od príslušnej 
judikatúry a výkladu môžu niektoré ustanovenia aktov uvedených v tomto navrhovanom 
odôvodnení zahŕňať povinnosti, aby členské štáty pri vybavovaní žiadostí o udelenie víza 
dodržiavali práva žiadateľov o udelenie víza.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Malo by sa predpokladať, že 
žiadatelia, ktorí sú zaregistrovaní vo VIS a 
ktorí získali a zákonne použili dve víza 
počas obdobia 12 mesiacov pred podaním 
žiadosti, spĺňajú podmienky vstupu, pokiaľ 
ide o riziko neregulárneho prisťahovalectva 
a potrebu mať dostatočné prostriedky na 
pokrytie nákladov spojených s pobytom. 
Táto domnienka by však mala byť 
vyvrátiteľná, ak príslušné orgány zistia, že 
jedno alebo viaceré z uvedených kritérií 
nie sú v konkrétnych prípadoch splnené.

(10) Malo by sa predpokladať, že 
žiadatelia, ktorí sú zaregistrovaní vo VIS a 
ktorí získali a zákonne použili dve víza 
počas obdobia 18 mesiacov pred podaním 
žiadosti, spĺňajú podmienky vstupu, pokiaľ 
ide o riziko neregulárneho prisťahovalectva 
a potrebu mať dostatočné prostriedky na 
pokrytie nákladov spojených s pobytom. 
Táto domnienka by však mala byť 
vyvrátiteľná, ak príslušné orgány zistia, že 
jedno alebo viaceré z uvedených kritérií 
nie sú v konkrétnych prípadoch splnené.

Or. en

Odôvodnenie

Lehota, počas ktorej sú tieto dve víza potrebné, aby sa mohli považovať za „pravidelného 
cestujúceho“, by sa mala predĺžiť, pretože 12 mesiacov je príliš krátke obdobie. Ak cestujúci 
prichádza do EÚ napríklad raz za rok na dovolenku, napríklad v auguste, nemohol by mať 
prospech z tohto ustanovenia, aj keď zákonne použil desiatky víz.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Členské štáty a konzulárne úrady by 
sa mali usilovať o zavedenie online 
žiadostí o udelenie víza, najmä pre 
žiadateľov zaregistrovaných vo VIS a 
pravidelných cestujúcich 
zaregistrovaných vo VIS, ktorých údaje 
vrátane biometrických údajov sú už 
uložené vo VIS.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa prijali opatrenia na modernizáciu postupu podávania žiadostí o udelenie 
víza. Zvýšenie efektívnosti konzulárnych úradov najmä so zreteľom na takmer dokončené 
uvedenie VIS do plnej prevádzky by sa mohlo dosiahnuť v prípade, ak by sa ďalšie kroky v 
rámci procesu udeľovania víz vykonávali elektronicky. Nemá to byť povinnosť, ale členské 
štáty a konzulárne úrady, ktoré by chceli pokračovať týmto smerom, by sa v tom mali 
podporovať.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Je potrebné prijať ustanovenia 
týkajúce sa situácií, v ktorých členský štát 
na účely zhromažďovania žiadostí zvolí 
spoluprácu s externým poskytovateľom 
služieb. Takéto opatrenia by sa mali 
prijímať v súlade so všeobecnými 
zásadami udeľovania víz a požiadavkami 
na ochranu údajov ustanovenými v 
smernici 95/46/ES.

(36) Je potrebné prijať ustanovenia 
týkajúce sa situácií, v ktorých členský štát 
na účely zhromažďovania žiadostí zvolí 
spoluprácu s externým poskytovateľom 
služieb. Takéto rozhodnutie možno prijať 
v prípade, že za osobitných okolností alebo 
z dôvodov súvisiacich s miestnou 
situáciou nie sú možné iné riešenia. 
Takéto opatrenia by sa mali prijímať v 
súlade so všeobecnými zásadami 
udeľovania víz a požiadavkami na ochranu 
údajov ustanovenými v smernici 95/46/ES. 
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Ak sa členský štát rozhodol spolupracovať 
s externým poskytovateľom služieb, mal 
by žiadateľom ponechať možnosť 
podávať žiadosti priamo na svojich 
diplomatických misiách alebo 
konzulárnych úradoch s výnimkou 
prípadov, keď bezpečnostné aspekty 
neumožňujú takúto možnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Za určitých okolností môže byť skutočne potrebné spolupracovať s poskytovateľom služieb, 
čím by sa tiež mohli zlepšiť služby pre žiadateľov. Využívanie externých zdrojov by sa však 
malo dôkladne zvážiť a nevyberať sa kvázi automaticky.

Povinnosť zachovať prístup ku konzulárnemu úradu je v súčasnosti súčasťou kódexu, Komisia 
však navrhuje jeho odstránenie. Konzulárne úrady by však mali byť vybavené na príjem 
žiadateľov, či už len v prípade problémov s poskytovateľom služieb alebo pre rodinných 
príslušníkov občanov EÚ (pozri PN k článku 8 ods. 3). Navrhuje sa preformulovanie 
súčasného ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) S cieľom prispôsobiť meniacim sa 
okolnostiam spoločný zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
letiskové tranzitné vízum pri prechode 
medzinárodným tranzitným priestorom 
letísk nachádzajúcich sa na území 
členských štátov, a zoznam povolení na 
pobyt, ktorých držitelia sú oprávnení na 
tranzit cez letiská členských štátov bez 
toho, aby museli mať letiskové tranzitné 
vízum, by sa na Komisiu mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy. Je obzvlášť dôležité, aby 
Komisia v rámci prípravných činností 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
odbornej úrovni.

(43) S cieľom prispôsobiť sa meniacim sa 
okolnostiam spoločný zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
letiskové tranzitné vízum pri prechode 
medzinárodným tranzitným priestorom 
letísk nachádzajúcich sa na území 
členských štátov, zoznam povolení na 
pobyt, ktorých držitelia sú oprávnení na 
tranzit cez letiská členských štátov bez 
toho, aby museli mať letiskové tranzitné 
vízum, ustanovenia týkajúce sa vypĺňania 
a pripevňovania vízovej nálepky, ako aj 
pravidlá pre udeľovanie víz námorníkom 
pri tranzite na hraniciach, ktorí 
podliehajú vízovej povinnosti, a s cieľom 
prijať prevádzkové pokyny o praktickom 
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uplatňovaní tohto nariadenia, ktoré ho 
dopĺňa, by sa na Komisiu mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia v rámci prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a 
vhodným spôsobom postúpili Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Keďže by sa tým obmedzila úloha zákonodarného 
orgánu, navrhuje sa, aby prílohy zostali súčasťou právneho predpisu, pričom však môžu byť 
zmenené prostredníctvom delegovaných aktov. Nie je to otázka rôznych právnych výkladov, 
ale jednej politickej voľby. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že zákonodarný 
orgán určuje, čo by malo byť súčasťou právnych predpisov (pozri napríklad C-88/14). 

Pokiaľ ide o pokyny, pozri odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu k článku 50.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) S cieľom zaistiť jednotné podmienky 
na vykonávanie tohto nariadenia, pokiaľ 
ide o stanovenie operačných pokynov 
týkajúcich sa praxe a postupov, ktoré 
majú členské štáty dodržiavať pri 
spracúvaní žiadostí o udelenie víza, 
zoznamov sprievodných dokladov, ktoré sa 
vyžadujú v rámci jednotlivých jurisdikcií, 
povinných údajov na vízovej nálepke, 
pravidiel týkajúcich sa vlepenia vízovej 
nálepky a pravidiel týkajúcich sa 
udeľovania víz námorníkom na 
hraniciach, by sa Komisii mali zveriť 

(44) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia, 
pokiaľ ide o zoznamy sprievodných 
dokladov, ktoré sa vyžadujú v rámci 
jednotlivých jurisdikcií, by sa Komisii mali 
zveriť vykonávacie právomoci. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011. Na prijímanie takýchto 
vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať 
postup preskúmania.
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vykonávacie právomoci. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011. Na prijímanie takýchto 
vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať 
postup preskúmania.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Keďže by sa tým obmedzila úloha zákonodarného 
orgánu, navrhuje sa, aby prílohy zostali súčasťou právneho predpisu, pričom však môžu byť 
zmenené prostredníctvom delegovaných aktov. Nie je to otázka rôznych právnych výkladov, 
ale jednej politickej voľby. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že zákonodarný 
orgán určuje, čo by malo byť súčasťou právnych predpisov (pozri napríklad C-88/14).

Pokiaľ ide o pokyny, pozri odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu k článku 50.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
zakotvené konkrétne v Charte základných 
práv Európskej únie. Cieľom tohto 
nariadenia je predovšetkým zaistiť úplné 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života uvedené v článku 7, ochranu 
osobných údajov uvedenú v článku 8 a 
práva dieťaťa uvedené v článku 24 Charty 
základných práv Európskej únie.

(48) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
zakotvené konkrétne v Charte základných 
práv Európskej únie, ktoré sa uplatňujú 
zakaždým, keď členské štáty a ich orgány 
vykonávajú právo Únie. Cieľom tohto 
nariadenia je predovšetkým zaistiť úplné 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života uvedené v článku 7, ochranu 
osobných údajov uvedenú v článku 8 a 
práva dieťaťa uvedené v článku 24 Charty 
základných práv Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie vzhľadom na povahu vízového kódexu.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie, ktoré zahŕňa 
ustanovenie o plánovanom pobyte v 
maximálnej dĺžke 90 dní, sa uplatňuje bez 
toho, aby to malo vplyv na prípadnú 
žiadosť o medzinárodnú ochranu na 
území členských štátov a na práva 
utečencov a osôb žiadajúcich o 
medzinárodnú ochranu, najmä pokiaľ ide 
o zásadu nevyhostenia.

Or. en

Odôvodnenie

Účelom navrhovaného doplnenia je objasniť, že ustanovenie o plánovanom krátkodobom 
pobyte nemožno použiť ako dôvod na zamietnutie udelenia víza osobe žiadajúcej o ochranu. 
Navrhované ustanovenia o zásade nevyhostenia sú totožné s Kódexom schengenských hraníc, 
keďže obe sa zaoberajú podmienkami vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín do 
schengenského priestoru.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „pravidelný cestujúci zaregistrovaný vo 
VIS“ je žiadateľ o udelenie víza, ktorý je 
zaregistrovaný vo vízovom informačnom 
systéme a ktorý získal dve víza počas 
obdobia 12 mesiacov pred podaním 
žiadosti;

9. „pravidelný cestujúci zaregistrovaný vo 
VIS“ je žiadateľ o udelenie víza, ktorý je 
zaregistrovaný vo vízovom informačnom 
systéme a ktorý získal dve víza počas 
obdobia 18 mesiacov pred podaním 
žiadosti;

Or. en
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Odôvodnenie

Lehota, počas ktorej sú tieto dve víza potrebné, aby sa mohli považovať za „pravidelného 
cestujúceho“, by sa mala predĺžiť, pretože 12 mesiacov je príliš krátke obdobie. Ak cestujúci 
prichádza do EÚ napríklad raz za rok na dovolenku, napríklad v auguste, nemohol by mať 
prospech z tohto ustanovenia, aj keď zákonne použil desiatky víz.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak má Komisia na základe informácií 
uvedených v oznámení alebo akýchkoľvek 
ďalších doručených informácií obavy, 
pokiaľ ide o nevyhnutnosť alebo 
primeranosť plánovaného zavedenia 
povinnosti mať letiskové tranzitné vízum, 
vydá na tento účel stanovisko.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie povinnosti mať letiskové tranzitné vízum členským štátom mimo spoločného 
zoznamu zostaveného v tomto nariadení je de facto zmena vízového kódexu. Z tohto dôvodu 
by sa mal posilniť postup, na základe ktorého sa táto kontrola vykonáva. Navrhované 
doplnenie vychádza z článku 24 Kódexu schengenských hraníc.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členský štát môže predĺžiť obdobie 
uplatňovania povinnosti mať letiskové 
tranzitné vízum len raz, ak by zrušenie 
povinnosti viedlo k podstatnému prílevu 
neregulárnych migrantov. Na takéto 
predĺženie sa vzťahuje odsek 3.

6. Členský štát môže predĺžiť obdobie 
uplatňovania povinnosti mať letiskové 
tranzitné vízum len raz, ak by zrušenie 
povinnosti viedlo k podstatnému prílevu 
neregulárnych migrantov. Na takéto 
predĺženie sa vzťahujú odseky 3, 4 a 5.
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Or. en

Odôvodnenie

Členský štát by mal poskytovať aj informácie o potrebe tohto predĺženia a Komisia by takisto 
mala mať možnosť vydať v takýchto prípadoch stanovisko.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia každoročne informuje 
Európsky parlament a Radu o vykonávaní 
tohto článku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby Komisia každoročne vypracovala jednu správu, ktorá bude zahŕňať všetky 
rozličné aspekty, pre ktoré sa v tomto nariadení predpokladá od Parlamentu a Rady správa 
alebo informácie. Pozri pozmeňujúci návrh k článku 54 ods. 4a (nový).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa konzulárny úrad členského štátu, 
ktorý je na to v súlade s odsekom 1 
oprávnený, alebo konzulárny úrad 
členského štátu uvedeného v prvom 
pododseku tohto odseku nachádzajú vo 
vzdialenosti viac ako 500 km od miesta 
bydliska žiadateľa, a ak sa bližšie 
nachádza konzulárny úrad iného 
členského štátu, žiadateľ je oprávnený 
podať žiadosť na konzulárnom úrade 
tohto členského štátu.



PE557.179v03-00 16/68 PR\1072400SK.doc

SK

Or. en

Odôvodnenie

Záťaž pre žiadateľa závisí od vzdialenosti, ktorú musí precestovať, aby sa dostal na konzulát s 
cieľom podať žiadosť. Na riešenie tejto situácie v tretích krajinách s veľkým územím sa preto 
navrhuje pridať ďalší prípad zastúpenia.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade nesplnenia podmienok 
uvedených v odsekoch 1 a 2 môže 
konzulárny úrad rozhodnúť, že preskúma 
žiadosť a rozhodne o nej, ak to považuje 
za potrebné z humanitárnych dôvodov, z 
dôvodov štátneho záujmu alebo 
medzinárodných záväzkov.

Or. en

Odôvodnenie

Vo vízovom kódexe sa v mnohých ustanoveniach umožňujú výnimky na základe 
humanitárnych dôvodov, z dôvodov štátneho záujmu alebo medzinárodných záväzkov. Malo 
by sa to vzťahovať aj na územnú pôsobnosť.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadosti je možné podať šesť mesiacov 
pred a najneskôr 15 kalendárnych dní pred 
začiatkom plánovanej návštevy.

1. Žiadosti je možné podať deväť mesiacov 
pred a najneskôr 15 kalendárnych dní pred 
začiatkom plánovanej návštevy.

Or. en
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Odôvodnenie

Formy cestovania sa v uplynulých rokoch radikálne zmenili, čo je trend, ktorý Komisia 
potvrdzuje tým, že už navrhla predĺžiť túto lehotu z 3 na 6 mesiacov. Spravodajca sa 
domnieva, že 9 mesiacov by bola primeranejšia lehota, pretože by umožnila viac času na 
prípravu plánovanej návštevy.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Konzulárne úrady umožnia podanie 
žiadosti buď bez predchádzajúceho 
stretnutia, alebo s bezodkladným 
stretnutím, blízkym príbuzným občanov 
Únie, ktorí:

3. Konzulárne úrady umožnia priamy 
prístup a podanie žiadosti buď bez 
predchádzajúceho stretnutia, alebo s 
bezodkladným stretnutím, blízkym 
príbuzným občanov Únie, ktorí:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa smernice 2004/38 majú rodinní príslušníci právo na bezplatné vydanie víza. Nemali by 
byť preto povinní predkladať svoje žiadosti prostredníctvom externého poskytovateľa služieb 
a platiť poplatok za služby.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Konzulárne úrady umožnia podanie 
žiadosti buď bez predchádzajúceho 
stretnutia, alebo s bezodkladným 
stretnutím, rodinným príslušníkom 
občanov Únie uvedeným v článku 3 
smernice 2004/38/ES.

4. Konzulárne úrady umožnia priamy 
prístup a podanie žiadosti buď bez 
predchádzajúceho stretnutia, alebo s 
bezodkladným stretnutím, rodinným 
príslušníkom občanov Únie uvedeným 
v článku 3 smernice 2004/38/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

Podľa smernice 2004/38 majú rodinní príslušníci právo na bezplatné vydanie víza. Nemali by 
byť preto povinní predkladať svoje žiadosti prostredníctvom externého poskytovateľa služieb 
a platiť poplatok za služby.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, 
môžu konzulárne úrady stanoviť možnosť 
podania žiadosti online a zaslania 
cestovného dokladu, ako aj sprievodných 
dokladov e-mailom.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité vložiť ustanovenie, že konzulárne úrady môžu v prípade, že si to želajú, dostávať 
žiadosti online.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Ak členský štát spolupracuje s 
externým poskytovateľom služieb, tento 
členský štát by mal žiadateľom ponechať 
možnosť podávať ich žiadosti priamo na 
svojich konzulárnych úradoch s výnimkou 
prípadov, keď bezpečnostné aspekty 
neumožňujú takúto možnosť.

Or. en
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Odôvodnenie

Povinnosť zachovať prístup ku konzulárnemu úradu je v súčasnosti súčasťou kódexu, Komisia 
však navrhuje jeho odstránenie. Konzulárne úrady by však mali byť vybavené na príjem 
žiadateľov, či už len v prípade problémov s poskytovateľom služieb alebo pre rodinných 
príslušníkov občanov EÚ (pozri PN k článku 8 ods. 3). Spravodajca však okrem toho 
navrhuje, že by sa to nemalo požadovať, ak to neumožňuje bezpečnostná situácia v tretej 
krajine.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obsah prípadnej elektronickej verzie 
formulára žiadosti je stanovený v prílohe I. 
.

2. Formulár žiadosti je dostupný v 
elektronickej verzii a obsah elektronickej 
verzie formulára žiadosti je stanovený v 
prílohe I.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti by mala byť dostupnosť formulára v elektronickej podobe bežná, aby ho tí, ktorí 
si to želajú, mohli využiť.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak formulár žiadosti nie je k dispozícii 
v úradnom jazyku alebo jazykoch 
hostiteľskej krajiny, poskytne sa 
žiadateľom preklad formulára do 
úradného jazyka alebo jazykov.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento odsek by sa mal vypustiť, pretože je v rozpore s odsekom 4 písm. b), v ktorom sa 
požaduje dostupnosť formulára v úradnom jazyku alebo jazykoch hostiteľskej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po odobratí biometrických údajov sa 
žiadateľovi vystaví doklad.

Or. en

Odôvodnenie

Tento doklad je dôležitý v prípade, že subjekt podá žiadosť o udelenie ďalšieho víza 
prostredníctvom externého poskytovateľa služieb. Externí poskytovatelia služieb nesmú mať 
prístup k VIS a preto nie sú schopní overiť, či už boli biometrické údaje odobraté.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty môžu od žiadateľov 
vyžadovať, aby vyplnením formulára 
vypracovaného každým členským štátom 
podali dôkaz o sponzorstve a/alebo 
súkromnom ubytovaní. Vo formulári sa 
predovšetkým uvádza:

7. Ak žiadatelia poberajú finančnú 
podporu alebo plánujú zostať u hostiteľa, 
členské štáty môžu od týchto žiadateľov 
vyžadovať, aby vyplnením formulára 
vypracovaného každým členským štátom 
podali dôkaz o sponzorstve a/alebo 
súkromnom ubytovaní. Vo formulári sa 
uvádza:

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, pokiaľ to nie je uvedené v texte vízového kódexu, že dôkaz o sponzorstve 
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alebo súkromnom ubytovaní možno žiadať iba v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny 
financuje časť svojho pobytu prostredníctvom sponzorstva alebo ak plánuje zostať u hostiteľa. 
Slovo „predovšetkým“ by sa malo odstrániť, aby sa zabezpečilo harmonizovanejšie 
uplatňovanie tohto ustanovenia členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) osoby do veku 25 rokov vrátane, ktoré 
sa zúčastňujú na seminároch, 
konferenciách, športových, kultúrnych, 
alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré 
organizujú neziskové organizácie;

e) osoby do veku 30 rokov vrátane, ktoré 
sa zúčastňujú na seminároch, 
konferenciách, športových, kultúrnych, 
alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré 
organizujú neziskové organizácie;

Or. en

Odôvodnenie

Vekový limit by mal byť vyšší, keďže v súčasnosti mnohé osoby vo veku od 25 do 30 rokov ešte 
stále nemajú pravidelne platené zamestnanie na plný pracovný čas, ale nachádzajú sa vo fáze 
kvalifikácie rôzneho druhu.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Poplatok za služby nesmie byť vyšší ako 
polovica vízového poplatku stanoveného v 
článku 14 ods. 1 bez ohľadu na možné 
zľavy alebo výnimky z vízového poplatku 
ustanovené v článku 14 ods. 3 a 4.

3. Poplatok za služby nesmie byť vyšší ako 
polovica vízového poplatku stanoveného v 
článku 14 ods. 1 bez ohľadu na možné 
zľavy alebo výnimky z vízového poplatku 
ustanovené v článku 14 ods. 3 a 4. Musí 
zahŕňať všetky náklady súvisiace s 
podaním žiadosti o udelenie víza vrátane 
odovzdania žiadosti a cestovného dokladu 
externého poskytovateľa služieb 
konzulárnemu úradu a vrátenia 
cestovného dokladu externému 
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poskytovateľovi služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Objavili sa správy, že žiadateľom boli účtované ďalšie poplatky, čo je v rozpore 
s ustanoveniami vízového kódexu. Navrhované doplnenie sa snaží bližšie objasniť, že sa 
nesmú účtovať žiadne ďalšie povinné poplatky.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od predchádzajúcich 
ustanovení sa môže žiadosť, ktorá nespĺňa 
požiadavky uvedené v odseku 1, 
považovať za prípustnú z humanitárnych 
dôvodov alebo z dôvodov národného 
záujmu.

4. Odchylne od predchádzajúcich 
ustanovení sa žiadosť, ktorá nespĺňa 
požiadavky uvedené v odseku 1, považuje 
za prípustnú, ak to dotknutý členský štát 
považuje za potrebné z humanitárnych 
dôvodov, z dôvodov národného záujmu 
alebo medzinárodných záväzkov.

Or. en

Odôvodnenie

Pridáva sa „medzinárodný záväzok“ a mierne sa zmenil jazyk s cieľom zosúladiť ustanovenia 
o prípustnosti s ustanoveniami, ktoré sa týkajú víz s obmedzenou územnou platnosťou. 

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Domnienka uvedená v odseku 2 neplatí, 
ak má konzulárny úrad odôvodnené 
pochybnosti o splnení uvedených 
podmienok vstupu na základe informácií 
uchovávaných vo VIS, ako sú napríklad 

3. Domnienka uvedená v odseku 2 neplatí, 
ak má konzulárny úrad odôvodnené 
pochybnosti o splnení uvedených 
podmienok vstupu na základe informácií 
uchovávaných vo VIS, ako sú napríklad 



PR\1072400SK.doc 23/68 PE557.179v03-00

SK

rozhodnutia o zrušení prechádzajúceho 
víza, alebo v pase, ako sú napríklad 
odtlačky vstupnej a výstupnej pečiatky. V 
takýchto prípadoch môžu konzulárne úrady 
uskutočniť pohovor a požadovať dodatočné 
doklady.

rozhodnutia o zrušení prechádzajúceho 
víza, alebo v pase, ako sú napríklad 
odtlačky vstupnej a výstupnej pečiatky. V 
takýchto prípadoch môžu konzulárne úrady 
uskutočniť pohovor a požadovať dodatočné 
doklady, ako je uvedené v prílohe II.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušný odkaz bol pridaný z dôvodu zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Žiadosti blízkych príbuzných občanov 
Únie uvedených v článku 8 ods. 3 a 
žiadosti rodinných príslušníkov občanov 
Únie uvedených v článku 3 ods. 1 
smernice 2004/38/ES sa posúdia so 
zreteľom na právo na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, 
vyjadrené v Charte základných práv 
Európskej únie.
Zamietnutie takýchto žiadostí sa podrobne 
a písomne odôvodní a použije sa 
štandardný formulár uvedený v prílohe V.
Zamietnutia žiadostí rodinných 
príslušníkov občanov Únie uvedených v 
článku 3 ods. 1 smernice 2004/38/ES 
podliehajú ustanoveniam uvedenej 
smernice.
Rodinným príslušníkom môžu byť 
zamietnuté víza výlučne z týchto dôvodov:
a) žiadateľovi o udelenie víza sa 
nepodarilo preukázať, že sa na neho 
vzťahuje smernica 2004/38/ES na základe 
žiadosti o udelenie víza a pripojených 
sprievodných dokladov;
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b) vnútroštátne orgány preukážu, že 
žiadateľ o udelenie víza je skutočnou, 
aktuálnou a dostatočne závažnou hrozbou 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo verejné zdravie; alebo
c) vnútroštátne orgány preukážu, že došlo 
k zneužitiu alebo podvodu.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje množstvo výkazov o rodinných príslušníkoch, ktorým boli zamietnuté víza. Často ide 
o osobné tragédie, ktoré vážne ovplyvnili rodinu. Zamietnutie udelenia víz rodinným 
príslušníkom by preto malo byť podrobnejšie zdôvodnené. Na rodinných príslušníkov sa 
vzťahujú ustanovenia smernice 2004/38. Osobitné ustanovenia sú zatiaľ zahrnuté iba v 
príručke. Na zlepšenie zrozumiteľnosti právnych ustanovení by sa mali zahrnúť aj do textu 
vízového kódexu.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) či žiadateľ nie je osobou, v súvislosti s 
ktorou sa v Schengenskom informačnom 
systéme (SIS) vytvoril zápis na 
účely odopretia vstupu;

c) či žiadateľ nie je osobou, v súvislosti s 
ktorou sa v Schengenskom informačnom 
systéme II (SIS II) vytvoril zápis na 
účely odopretia vstupu, ako sa uvádza v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1987/20061a;

_______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 
2006 o zriadení, prevádzke a využívaní 
Schengenského informačného systému 
druhej generácie (SIS II), (Ú. v. EÚ L 
381, 28.12.2006, s. 4).

Or. en
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Odôvodnenie

Tento text by sa mal aktualizovať, keďže SIS II vstúpil do prevádzky 9. apríla 2013, a preto sa 
uplatňuje právny základ SIS II.

Horizontálny pozmeňujúci návrh: V prípade prijatia sa všetky odkazy na SIS musia v celom 
texte zmeniť na SIS II.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Počas skúmania žiadosti môžu 
konzulárne úrady v odôvodnených 
prípadoch uskutočniť pohovor a žiadať o 
dodatočné doklady.

10. Počas skúmania žiadosti môžu 
konzulárne úrady v odôvodnených 
prípadoch uskutočniť pohovor a žiadať o 
dodatočné doklady, ako je uvedené v 
prílohe II.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušný odkaz bol pridaný z dôvodu zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia informuje o takýchto 
oznámeniach členské štáty.

4. Komisia takéto oznámenia zverejní.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 45 ods. 1 písm. f) je verejnosť informovaná o „tretích krajinách, ktorých štátni 
príslušníci alebo určité kategórie štátnych príslušníkov podliehajú predchádzajúcej 
konzultácii alebo informovaniu“. Informácie, ktoré členský štát uviedol v žiadosti o 
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konzultáciu alebo informovanie, sa však poskytujú iba členským štátom. Neexistuje žiadny 
dôvod, prečo by tieto informácie mali byť dostupné iba členským štátom, aj vzhľadom na to, 
že tieto konzultácie by mohli viesť k zamietnutiu víz.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Lehoty uvedené v odseku 3 sa použijú 
ako maximum pre rodinných príslušníkov 
občanov Únie uvedených v článku 3 
smernice 2004/38/ES v súlade s článkom 
5 ods. 2 uvedenej smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek by sa mal odstrániť, pretože jeho obsah je zahrnutý v odseku 3 toho istého 
článku.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadateľom uvedeným v odseku 3, ktorí 
zákonne použili vízum na viac vstupov 
platné tri roky, sa udelí vízum na viac 
vstupov platné päť rokov pod podmienkou, 
že je žiadosť podaná najneskôr jeden rok 
po uplynutí platnosti víza na viac vstupov 
platného tri roky.

4. Žiadateľom uvedeným v odseku 3, ktorí 
zákonne použili vízum na viac vstupov 
platné tri roky, sa udelí vízum na viac 
vstupov platné päť rokov pod podmienkou, 
že je žiadosť podaná najneskôr jeden rok 
od uplynutia platnosti víza na viac vstupov 
platného tri roky.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie nie je jasné, pretože by mohlo znamenať „jeden rok pred uplynutím“ alebo 
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„jeden rok po uplynutí“. Malo by sa objasniť, že ide o druhý význam.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vízum na viac vstupov platné až päť 
rokov sa udelí: žiadateľovi, ktorý preukáže 
potrebu alebo odôvodní zámer cestovať 
často a/alebo pravidelne, ak tento žiadateľ 
preukáže svoju bezúhonnosť a 
spoľahlivosť, najmä zákonné využitie 
predchádzajúcich jednotných víz alebo víz 
s obmedzenou územnou platnosťou, svoju 
hospodársku situáciu v krajine pôvodu a 
skutočný úmysel opustiť územie členských 
štátov pred skončením platnosti víza, o 
ktoré žiada.

5. Vízum na viac vstupov platné až päť 
rokov sa tiež udelí: rodinnému 
príslušníkovi občanov Únie, ako sa 
uvádza v článku 3 ods. 1 smernice 
2004/38/ES, ako aj žiadateľovi, ktorý 
preukáže potrebu alebo odôvodní zámer 
cestovať často a/alebo pravidelne, ak tento 
žiadateľ preukáže svoju bezúhonnosť a 
spoľahlivosť, najmä zákonné využitie 
predchádzajúcich jednotných víz alebo víz 
s obmedzenou územnou platnosťou, 
národných víz na dlhodobý pobyt alebo 
povolení na pobyt vydaných členským 
štátom, svoju hospodársku situáciu v 
krajine pôvodu a skutočný úmysel opustiť 
územie členských štátov pred skončením 
platnosti víza, o ktoré žiada.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca súhlasí s názorom, že vydávanie víz na viac vstupov cestujúcim bona fide je 
prospešné pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pre konzulárne úrady. Preto sa 
nezdá logické zmeniť súčasné „udelí“ na „môže udeliť“, ako to navrhuje Komisia. Mali by sa 
sem zahrnúť rodinní príslušníci, keďže s najväčšou pravdepodobnosťou cestujú často a/alebo 
pravidelne.

Predpoklad „bezúhonnosti a spoľahlivosti“ by malo byt takisto možné preukázať 
prostredníctvom zákonného používania iných typov alebo povolení na vstup, než sú 
krátkodobé víza.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vízum s obmedzenou územnou 
platnosťou sa výnimočne udeľuje v týchto 
prípadoch:

1. Vízum s obmedzenou územnou 
platnosťou sa udeľuje v týchto prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak z humanitárnych dôvodov, z dôvodov 
štátneho záujmu alebo medzinárodných 
záväzkov dotknutý členský štát považuje 
za potrebné:

a) ak z humanitárnych dôvodov, z dôvodov 
štátneho záujmu alebo medzinárodných 
záväzkov dotknutý členský štát považuje 
za potrebné, najmä ak je to nevyhnutné s 
cieľom zabezpečiť medzinárodnú 
ochranu danej osoby v súlade s 
Dohovorom OSN o právnom postavení 
utečencov z roku 1951 alebo inými 
relevantnými medzinárodnými nástrojmi a 
nástrojmi Únie:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto doplnenia je objasniť, že „medzinárodné záväzky“ môžu zahŕňať udelenie 
ochrany štátnemu príslušníkovi tretej krajiny.

Ak aj nastane situácia, že žiadateľ o ochranu nesplní všetky kritériá potrebné na vydanie 
schengenského víza, plne to zodpovedá povahe víza s obmedzenou územnou platnosťou, ktoré 
sa výslovne vydá v prípade, že nebudú splnené všetky kritériá.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri vyplňovaní vízovej nálepky sa vyplní 
strojovo snímateľná zóna podľa dokumentu 
ICAO 9303 časti 2.

1. Pri vyplňovaní vízovej nálepky sa uvedú 
povinné údaje podľa prílohy Va a vyplní 
sa strojovo snímateľná zóna podľa 
dokumentu ICAO 9303 časti 2.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Spravodajca si želá ponechať prílohy namiesto toho, 
aby sa Komisii udelila právomoc prijať obsah v neskoršej fáze prostredníctvom vykonávacích 
aktov.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme podrobné pravidlá týkajúce 
sa vyplnenia vízovej nálepky. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 51 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Spravodajca si želá ponechať prílohy namiesto toho, 
aby sa Komisii udelila právomoc prijať obsah v neskoršej fáze prostredníctvom vykonávacích 
aktov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu vpisovať 
vnútroštátne záznamy do vízovej nálepky v 
časti Poznámky, v ktorých sa nebudú ani 
opakovať údaje stanovené v súlade 
s postupom uvedeným v odseku 2, ani 
uvádzať osobitný účel cesty.

3. Členské štáty môžu vpisovať 
vnútroštátne záznamy do vízovej nálepky v 
časti Poznámky, v ktorých sa nebudú ani 
opakovať povinné údaje stanovené 
v prílohe Va, ani uvádzať osobitný účel 
cesty.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Spravodajca si želá ponechať prílohy namiesto toho, 
aby sa Komisii udelila právomoc prijať obsah v neskoršej fáze prostredníctvom vykonávacích 
aktov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vízová nálepka, ktorá obsahuje údaje 
stanovené v článku 24 sa vlepí do 
cestovného dokladu.

1. Vízová nálepka, ktorá obsahuje údaje 
stanovené v článku 24 a v prílohe Va, sa 
vlepí do cestovného dokladu v súlade s 
ustanoveniami uvedenými v prílohe Vb.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Spravodajca si želá ponechať prílohy namiesto toho, 
aby sa Komisii udelila právomoc prijať obsah v neskoršej fáze prostredníctvom vykonávacích 
aktov.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme podrobné pravidlá týkajúce 
sa vlepenia vízovej nálepky. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 51 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Spravodajca si želá ponechať prílohy namiesto toho, 
aby sa Komisii udelila právomoc prijať obsah v neskoršej fáze prostredníctvom vykonávacích 
aktov.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia informuje o takýchto 
oznámeniach členské štáty.

3. Komisia takéto oznámenia zverejní.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 45 ods. 1 písm. f) je verejnosť informovaná o „tretích krajinách, ktorých štátni 
príslušníci alebo určité kategórie štátnych príslušníkov podliehajú predchádzajúcej 
konzultácii alebo informovaniu“. Informácie, ktoré členský štát uviedol v žiadosti o 
konzultáciu alebo informovanie, sa však poskytujú iba členským štátom. Neexistuje žiadny 
dôvod, prečo by tieto informácie mali byť dostupné iba členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadatelia, ktorým bolo udelenie víza 
zamietnuté, majú právo na odvolanie. 
Odvolanie sa podáva proti členskému štátu, 
ktorý prijal konečné rozhodnutie o žiadosti, 
a v súlade s vnútroštátnym právom tohto 
členského štátu. Členské štáty poskytujú 
žiadateľovi podrobné informácie týkajúce 
sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v 
prípade odvolania, ako sa uvádza v prílohe 
V.

3. Žiadatelia, ktorým bolo udelenie víza 
zamietnuté, majú právo na odvolanie 
vrátane práva na opravný prostriedok. 
Členské štáty zabezpečia, aby boli ich 
vnútroštátne odvolacie konania vo veci víz 
urýchlené a ľahko dostupné. Odvolanie sa 
podáva proti členskému štátu, ktorý prijal 
konečné rozhodnutie o žiadosti, a v súlade 
s vnútroštátnym právom tohto členského 
štátu. Ak členský štát zastupuje iný 
členský štát v súlade s článkom 5 alebo 
článkom 39, zastupovaný štát sa považuje 
za členský štát, ktorý prijíma konečné 
rozhodnutie. V prípade zmeny 
rozhodnutia po odvolaní sa žiadateľovi 
preplatia všetky náklady, ktoré mu vznikli 
v dôsledku nesprávneho rozhodnutia. 
Členské štáty poskytujú 
žiadateľovi podrobné informácie týkajúce 
sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v 
prípade odvolania, ako sa uvádza v prílohe 
V.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa odvolania by sa mali v záujme účinnosti posilniť: 1) konania by 
nemali byť iba správne, čo je aj názor Komisie, ktorá voči niekoľkým členským štátom začala 
konanie o porušení; 2) zodpovednosť za odvolania v prípade dohody o zastúpení by sa mala 
objasniť; 3) najmä v prípadoch neoprávnene zrušených alebo odvolaných víz by sa mala 
poskytnúť náhrada, keďže daná osoba môže utrpieť značnú hospodársku škodu (napríklad 
poplatky za zrušenie hotela a lístka).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Držiteľ víza, ktorého vízum bolo zrušené 
alebo odvolané, má právo na odvolanie, 

7. Držiteľ víza, ktorého vízum bolo zrušené 
alebo odvolané, má právo na odvolanie 
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pokiaľ vízum nebolo odvolané na jeho 
žiadosť podľa odseku 3. Odvolanie sa 
podáva proti členskému štátu, ktorý prijal 
rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní víza, 
a v súlade s vnútroštátnym právom tohto 
členského štátu. Členské štáty poskytujú 
žiadateľovi informácie týkajúce sa 
postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade 
odvolania, ako sa uvádza v prílohe V.

vrátane práva na opravný prostriedok, 
pokiaľ vízum nebolo odvolané na jeho 
žiadosť podľa odseku 3. Členské štáty 
zabezpečia, aby boli ich vnútroštátne 
odvolacie konania vo veci víz urýchlené a 
ľahko dostupné. Odvolanie sa podáva 
proti členskému štátu, ktorý prijal 
rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní víza, 
a v súlade s vnútroštátnym právom tohto 
členského štátu. V prípade zmeny 
rozhodnutia po odvolaní sa žiadateľovi 
preplatia všetky náklady, ktoré mu vznikli 
v dôsledku nesprávneho rozhodnutia. 
Členské štáty poskytujú žiadateľovi 
informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa 
má dodržiavať v prípade odvolania, ako sa 
uvádza v prílohe V.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa odvolania by sa mali v záujme účinnosti posilniť: 1) konania by 
nemali byť iba správne, čo je aj názor Komisie, ktorá voči niekoľkým členským štátom začala 
konanie o porušení; 2) najmä v prípadoch neoprávnene zrušených alebo odvolaných víz by sa 
mala poskytnúť náhrada, keďže daná osoba môže utrpieť značnú hospodársku škodu 
(napríklad poplatky za zrušenie hotela a lístka).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Keď rodinný príslušník občanov Únie 
uvedený v článku 3 ods. 1 smernice 
2004/38/ES príde na hranice bez 
požadovaného víza, príslušný členský štát 
musí dotknutej osobe skôr, ako ju vráti 
späť, poskytnúť primeranú možnosť 
získať potrebné dokumenty alebo jej ich 
doručiť v primeranej lehote, aby mohla 
iným spôsobom potvrdiť alebo preukázať, 
že sa na ňu vzťahuje právo na voľný 
pohyb. Ak sa jej to podarí a ak neexistuje 
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žiadny dôkaz o tom, že predstavuje riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo požiadavky na verejné zdravie, musí 
jej byť na hraniciach bezodkladne vydané 
vízum, pričom sa vezmú do úvahy 
ustanovenia smernice 2004/38/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Rodinní príslušníci majú v súčasnosti presne tie práva, ktoré sú uvedené v pozmeňujúcom 
návrhu skopírovanom zo súčasnej príručky s prevádzkovými pokynmi. Z dôvodov 
zrozumiteľnosti by sa tieto ustanovenia mali zahrnúť do kódexu.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Tri roky po tom, ako sa začal 
uplatňovať tento článok, vykoná Komisia 
hodnotenie jeho uplatňovania. Komisia 
na základe tohto hodnotenia predloží 
podľa potreby vhodné návrhy na zmenu 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tri roky po tom, ako sa začali uplatňovať ustanovenia uvedené v tomto článku, vykoná 
Komisia hodnotenie jeho uplatňovania. Komisia na základe tohto hodnotenia predloží podľa 
potreby vhodné návrhy na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Námorníkovi, od ktorého sa pri 
prekročení vonkajších hraníc členských 
štátov vyžaduje vízum, sa na hranici môže 
udeliť vízum na účely tranzitu, ak:

1. Námorníkovi, od ktorého sa pri 
prekročení vonkajších hraníc členských 
štátov vyžaduje vízum, sa na hranici udelí 
vízum na účely tranzitu, ak:

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa vydávania víz námorníkom na hraniciach by sa mali harmonizovať. 
Boli sťažnosti, že členské štáty vykonávajú tieto ustanovenia veľmi odlišným spôsobom. Pozri 
aj petíciu č. 1530/2014.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred udelením víza na hranici 
námorníkovi sa príslušné vnútroštátne 
orgány uistia, že výmena potrebných 
informácií o námorníkovi sa uskutočnila.

2. Pred udelením víza na hranici 
námorníkovi na ceste príslušné 
vnútroštátne orgány dodržiavajú pravidlá 
stanovené v prílohe Vc časti 1 a uistia sa, 
že výmena potrebných informácií o 
námorníkovi sa uskutočnila 
prostredníctvom riadne vyplneného 
formulára pre námorníkov na ceste podľa 
prílohy Vc časti 2.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Spravodajca si želá ponechať prílohy namiesto toho, 
aby sa Komisii udelila právomoc prijať obsah v neskoršej fáze prostredníctvom vykonávacích 
aktov.
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme operačné pokyny týkajúce sa 
udeľovania víz námorníkom na hranici. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 51 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť sériu príloh súčasného kódexu a prijať ich v neskoršej fáze 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Spravodajca si želá ponechať prílohy namiesto toho, 
aby sa Komisii udelila právomoc prijať obsah v neskoršej fáze prostredníctvom vykonávacích 
aktov.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, že 
konzulárne úrady zavedú pre žiadateľov o 
udelenie víza postup vybavovania 
sťažností. Konzulárny úrad a v prípade 
potreby externý poskytovateľ služieb 
sprístupnia informácie o tomto postupe na 
svojom webovom sídle. Záznam o 
sťažnosti sa musí uchovať.

Or. en

Odôvodnenie

Postup vybavovania sťažností je v súlade s dobrou administratívnou praxou a právom na 
dobrú správu vecí verejných stanovenými v článku 41 charty. Vízový kódex doteraz 



PR\1072400SK.doc 37/68 PE557.179v03-00

SK

neobsahoval takýto postup, aj keď sa týka hraničných prechodov v súlade s prílohou II 
Kódexu schengenských hraníc.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spolupracujú s jedným alebo viacerými 
členskými štátmi v rámci dohôd 
o zastúpení alebo akýchkoľvek iných 
foriem konzulárnej spolupráce.

b) spolupracujú s jedným alebo viacerými 
členskými štátmi v rámci miestnej 
schengenskej spolupráce alebo 
prostredníctvom iných príslušných 
kontaktov vo forme obmedzeného 
zastúpenia, zastúpenia, spoločného 
užívania priestorov, spoločného centra pre 
podávanie žiadostí alebo akýchkoľvek 
iných foriem konzulárnej spolupráce, ako 
sú spoločné centrá pre podávanie žiadostí.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť rad foriem, na základe ktorých by členské štáty mohli vzájomne 
spolupracovať. Zdá sa však, že odstránenie týchto možností je zlým signálom. Tieto možnosti 
by mali zostať ako možnosti voľby v texte okrem návrhu na zriadenie schengenských vízových 
centier (pozri článok 39b nový).

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členský štát môže tiež využiť 
spoluprácu s externým poskytovateľom 
služieb v súlade s článkom 41.

3. Za osobitných okolností alebo z 
dôvodov, ktoré súvisia s miestnymi 
podmienkami, a to ak:
a) vysoký počet žiadateľov neumožňuje 
zorganizovať zhromažďovanie žiadostí a 
údajov tak, aby bolo včasné a 
uskutočňovalo sa za slušných podmienok,
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b) nie je možné žiadnym iným spôsobom 
zabezpečiť dobré územné pokrytie 
dotknutej tretej krajiny, alebo
c) bezpečnostná situácia v dotknutej tretej 
krajine je mimoriadne problematická, 
a ak sa zistí, že spolupráca s ostatnými 
členskými štátmi nie je pre dotknutý 
členský štát vhodná, členský štát môže, ak 
nie je možné iné riešenie, tiež využiť 
spoluprácu s externým poskytovateľom 
služieb v súlade s článkom 41.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia v tomto prehodnotení vízového kódexu navrhuje stanoviť možnosť spolupráce s 
externým poskytovateľom služieb bez akýchkoľvek podmienok alebo obmedzení. Je to v 
rozpore s vízovým kódexom, ktorý je momentálne v platnosti a ktorého filozofia je taká, že 
využívanie externých zdrojov je povolené, ale iba „ako posledná možnosť“ po tom, ako sa 
zistilo, že ostatné možnosti nie je možné vybrať. Spravodajca sa domnieva, že využívanie 
externých zdrojov by sa malo starostlivo zvážiť, a preto navrhuje tento pozmeňujúci návrh. 
Text bol v porovnaní s platným znením zmenený tak, aby lepšie odrážal realitu konzulárnych 
úradov.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak zastupujúci členský štát zamietne 
vízum v mene zastúpeného členského 
štátu na základe dohody o zastúpení, 
uplatňuje sa článok 29 ods. 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovednosť za odvolania v prípade dohôd o zastúpení by sa mala objasniť.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Zastúpený členský štát posudzuje 
odvolanie podané v zastupujúcom 
členskom štáte v rámci lehoty, ktorá sa 
stanovuje zákonom daného členského 
štátu, ako včasné odvolanie v súlade s 
právom tohto členského štátu. Orgány 
zastupujúceho členského štátu 
bezodkladne predložia odvolanie 
príslušným súdom alebo príslušným 
orgánom podľa právnych predpisov 
zastúpeného členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto dodatku je zabezpečiť právo na odvolanie v prípade dohody o zastúpení.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39a
Spolupráca medzi členskými štátmi

1. V prípade spoločného užívania 
priestorov pracovníci konzulárnych 
úradov jedného alebo viacerých členských 
štátov vykonávajú postupy týkajúce sa 
žiadostí vrátane zbierania biometrických 
identifikátorov, ktoré sú im predkladané, 
v priestoroch konzulárneho úradu iného 
členského štátu, o ktorého vybavenie sa 
delia. Dotknuté členské štáty sa dohodnú 
na dobe trvania a podmienkach 
ukončenia spoločného užívania 
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priestorov, ako aj na časti vízových 
poplatkov, ktoré sa vyplatia členskému 
štátu, ktorého konzulárny úrad sa využíva.
2. V prípade zriadenia spoločných centier 
pre podávanie žiadostí pracujú pracovníci 
konzulárnych úradov dvoch alebo 
viacerých členských štátov v jednej 
budove, v ktorej žiadatelia podávajú 
žiadosti, ako aj biometrické identifikátory. 
Žiadatelia sú poučení o tom, ktorý členský 
štát je príslušný pre preskúmanie žiadosti 
a rozhodnutie o nej. Členské štáty sa 
dohodnú na dobe trvania a podmienkach 
ukončenia tejto formy spolupráce, ako aj 
na rozdelení nákladov medzi zúčastnené 
členské štáty. Za zmluvy, ktoré sa týkajú 
logistiky a diplomatických vzťahov 
s hostiteľskou krajinou, zodpovedá iba 
jeden členský štát.
3. V prípade ukončenia spolupráce s 
inými členskými štátmi členské štáty 
zabezpečia, aby nedošlo k prerušeniu 
poskytovania služby v plnom rozsahu.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť tieto ustanovenia zo súčasného vízového kódexu. Zdá sa však, že 
ich odstránenie je zlým signálom. Tieto možnosti by mali zostať v texte okrem návrhu na 
zriadenie schengenských vízových centier (pozri nižšie).

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 39 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39b
Schengenské vízové centrá

1. Členské štáty sa zameriavajú na 
zriadenie schengenských vízových centier 
s cieľom spoločne využívať zdroje, zvýšiť 
konzulárne pokrytie, zlepšiť služby 
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poskytované žiadateľom o udelenie víza, 
zviditeľniť Úniu a posilniť jednotné 
uplatňovanie tohto nariadenia.
2. Zriadenie schengenských vízových 
centier zahŕňa minimálne spoločné 
využívanie konzulárnych pracovníkov 
alebo priestorov. Ostatné údaje týkajúce 
sa fungovania schengenských vízových 
centier sa môžu prispôsobiť miestnym 
podmienkam.
3. Pojem „schengenské vízové centrum“ 
je vyhradené pre konzulárne úrady 
a externí poskytovatelia služieb ho nesmú 
používať.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia uvádza pojem schengenského vízového centra iba v odôvodnení 33. Takéto 
ustanovenie by však malo byť takisto zahrnuté do článku. „Schengenské vízové centrá“ by 
mali byť v budúcnosti zriadené, keďže na jednej strane sú nákladovo efektívnejšie a na strane 
druhej sú tiež zreteľným vyjadrením spoločnej vízovej politiky EÚ a schengenského priestoru 
ako jednej z oblastí, v ktorých môžu jednotlivci slobodne cestovať.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty si v rámci miestnej 
schengenskej spolupráce vymieňajú 
informácie o svojej spolupráci s externými 
poskytovateľmi služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť existujúce ustanovenie článku 43 ods. 3, podľa ktorého si členské 
štáty vymieňajú informácie o výbere externých poskytovateľov služieb a podmienkach ich 
zmluvy s odôvodnením, že „takáto harmonizácia nie je v praxi možná, keďže členské štáty 
zvyčajne uzatvárajú s externými poskytovateľmi služieb všeobecné zmluvy“. Aj keď to môže 
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byť pravda, ešte stále je vzácne, že konzulárne úrady si v konkrétnej jurisdikcii vymieňajú 
informácie o svojej spolupráci s externými poskytovateľmi služieb.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Členské štáty poskytnú Komisii kópiu 
právneho nástroja uvedeného v odseku 2. 
Do 1. januára každého roku členské štáty 
predložia Komisii správu o svojej 
spolupráci s externými poskytovateľmi 
služieb na celom svete a o ich 
monitorovaní (ako sa uvádza v prílohe VI 
bode C).

12. Členské štáty poskytnú Komisii kópiu 
právneho nástroja uvedeného v odseku 2. 
Do 1. januára každého roku členské štáty 
predložia Komisii správu o svojej 
spolupráci s externými poskytovateľmi 
služieb na celom svete a o ich 
monitorovaní. Táto správa obsahuje 
podrobné informácie o tom, ako členské 
štáty monitorujú činnosti externých 
poskytovateľov služieb a ako externí 
poskytovatelia služieb zabezpečujú 
splnenie požiadaviek stanovených 
v právnom nástroji uzatvorenom 
s členskými štátom, uvedeným v odseku 2. 
Takisto obsahuje informácie o správach 
uvedených v bode C písm. e) prílohy VI, 
ako aj o akýchkoľvek porušeniach 
právneho nástroja externým 
poskytovateľom služieb.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti je veľmi ťažké, ak nie nemožné, dozvedieť sa, ako skutočne funguje miestna 
spolupráca medzi členskými štátmi a externými poskytovateľmi služieb, a ako tiež uznala 
Komisia, že „nemá prostriedky na to, aby overila charakter a frekvenciu monitorovania 
externých poskytovateľov služieb členských štátov s cieľom zistiť prípadné problémy, ktoré 
mohli nastať.“ (SWD(2014)101, s. 34) Správy, ktoré členské štáty predkladajú Komisii, ktorá 
je zodpovedná za zabezpečenie správneho uplatňovania tohto nariadenia, by preto mali byť 
podrobnejšie a komplexnejšie.
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ústredné orgány a konzulárne úrady 
členských štátov poskytujú verejnosti 
všetky potrebné informácie týkajúce sa 
žiadostí o víza, a to najmä informácie o:

1. Ústredné orgány a konzulárne úrady 
členských štátov poskytujú verejnosti 
všetky potrebné informácie týkajúce sa 
žiadostí o víza a ich využívania, a to najmä 
informácie o:

Or. en

Odôvodnenie

Dodatok „a ich využívania“ je potrebný s cieľom zohľadniť pozmeňujúci návrh navrhnutý v 
odseku 1 – písmeno h a (nové), ktorý sa nachádza nižšie.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kritériách, podmienkach a postupoch pri 
predkladaní žiadostí;

a) kritériách, podmienkach a postupoch pri 
predkladaní žiadostí vrátane potrebných 
sprievodných dokladov a noriem pre 
fotografiu uvedených v článku 9 ods. 3 
písm. c);

Or. en

Odôvodnenie

Žiadateľom by sa mali poskytnúť podrobnejšie informácie, aby mohli žiadosť vopred náležite 
pripraviť.
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) krajinách, ktorých občania žiadajú 
o letiskové tranzitné vízum v súlade 
s článkom 3 ods. 1 a 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) o tom, že štátni príslušníci tretích 
krajín môžu spravidla zostať na 
území členských štátov na obdobie 
v celkovom trvaní nie viac ako 90 dní 
v rámci akéhokoľvek obdobia 180 dní.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že mnohí príslušníci tretích krajín nie sú informovaní o tomto ustanovení. Preto je 
vhodné informovať o tomto ustanovení aktívnejším spôsobom, a to aj s cieľom predísť 
problémom na hraniciach a neúmyselnému prekračovaniu povolenej dĺžky pobytu.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia zriadi webové sídlo venované 
schengenským vízam, ktoré bude 

4. Komisia zriadi webové sídlo venované 
schengenským vízam, ktoré bude 
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obsahovať všetky relevantné informácie 
týkajúce sa žiadosti o udelenie víza.

obsahovať všetky relevantné informácie 
týkajúce sa žiadosti o udelenie víza. Toto 
webové sídlo musí byť viacjazyčné a 
dostupné minimálne v angličtine, 
francúzštine, španielčine, arabčine, 
ruštine a čínštine.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby bolo toto webové sídlo dostupné minimálne v jazykoch OSN, keďže pre 
potenciálnych žiadateľov o udelenie víza sú pravdepodobne najviac užitočné.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Do 31. decembra každého roku sa 
v rámci každej jurisdikcie vypracuje 
výročná správa. Na základe týchto správ 
Komisia zostaví výročnú správu o situácii 
v oblasti miestnej schengenskej 
spolupráce a predloží ju Európskemu 
parlamentu a Rade.

7. Do 31. decembra každého roku sa 
v rámci každej jurisdikcie vypracuje 
výročná správa, ktorú Komisia uverejní na 
svojom webovom sídle. 

Or. en

Odôvodnenie

Parlamentu a Rade boli doteraz doručené všetky jednotlivé výročné správy o všetkých 
jurisdikciách miestnej schengenskej spolupráce. Tieto jednotlivé správy by mali byť aj 
naďalej dostupné na referenčné účely. Pokiaľ ide o výročnú správu, namiesto toho sa 
navrhuje, aby Komisia každoročne vypracovala jednu správu, ktorá bude zahŕňať všetky 
rozličné aspekty, pre ktoré sa v tomto nariadení predpokladá správa. Zdá sa, že namiesto 
rôznych osobitných správ bude lepšie mať jednu výročnú správu, ktorá bude zahŕňať všetky 
rozličné aspekty. Pozri pozmeňujúci návrh k článku 54 ods. 4 a (nový).



PE557.179v03-00 46/68 PR\1072400SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 47 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 47a
Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 48 prijať delegované akty, ktoré 
sa týkajú zmien príloh k tomuto 
nariadeniu.
Ak sa to v prípade vzniku nových rizík 
vyžaduje z vážnych a naliehavých 
dôvodov, na delegované akty prijaté podľa 
tohto článku sa uplatňuje postup 
stanovený v článku 49.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca si želá ponechať prílohu ako súčasť vízového kódexu namiesto toho, aby sa 
udelila právomoc prijať obsah súčasných príloh v neskoršej fáze prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Spravodajca s cieľom zabezpečiť potrebnú flexibilitu, aby bolo možné v 
prípade potreby upraviť prílohy navrhol, aby sa zmeny príloh tohto nariadenia uskutočnili 
prostredníctvom delegovaných aktov, ako v prípade Kódexu schengenských hraníc.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2 a 9 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2 a 9, v článku 
47a a v článku 50 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 2 a 9 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.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 2 a 9, článku 47a a v článku 
50 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 2 a 9 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.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 2 a 9, článku 47a a článku 50 
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
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme praktické pokyny na 
praktické uplatňovanie ustanovení tohto 
nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 51 ods. 
2.

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 48 prijímať delegované akty 
týkajúce sa prijatia praktických pokynov 
na praktické uplatňovanie ustanovení tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné pokyny (C(2010) 1620) – napriek odmietnutiu nevytvárania právnych záväzkov 
okrem kódexu – sú vypracované v jazyku záväzného právneho aktu (a v praxi sa v tomto 
zmysle aj používajú), pridávajú ďalšie povinnosti, ako je uvedené v kódexe, a uvádzajú 
odchýlky. Ako príklady možno uviesť ustanovenia o „originálnych“ dokladoch (6.1.1), o 
požiadavke na osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (5.3.2), o potvrdení o zaplatení poplatku 
(4.4.5.1) alebo povinnosti predložiť niektoré dokumenty týkajúce sa hostiteľa (6.2.1 A (3)). 
Tieto pokyny by sa teda mali prijať delegovaným aktom.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia každoročne predkladá správu 
o vykonávaní tohto nariadenia 
Európskemu parlamentu a Rade. Táto 
správa musí obsahovať najmä informácie 
o vykonávaní ustanovení týkajúcich sa 
letiskových tranzitných víz a dočasných 
režimov na vydávanie víz na vonkajších 
hraniciach, ako aj o stave spolupráce s 
externými poskytovateľmi služieb a 
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miestnej schengenskej spolupráci.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby Komisia každoročne vypracovala jednu správu, ktorá bude zahŕňať všetky 
rozličné aspekty, pre ktoré sa v tomto nariadení predpokladá od Parlamentu a Rady správa 
alebo informácie.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Článok 51 sa uplatňuje od [3 mesiace 
odo dňa nadobudnutia účinnosti].

3. Články 48, 49, 50 a 51 sa uplatňujú od 
[3 mesiace odo dňa nadobudnutia 
účinnosti].

Or. en

Odôvodnenie

Články 48 – 50 by sa mali začať uplatňovať už skôr, aby sa zabezpečila príprava nových 
praktických pokynov, keď sa začne uplatňovať celý nový vízový kódex.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek A – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) doklady týkajúce sa ubytovania; a) doklady týkajúce sa ubytovania alebo 
dôkaz o dostatočných prostriedkoch na 
úhradu nákladov na ubytovanie;

Or. en
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Odôvodnenie

Potvrdené rezervácie nemajú v súčasnosti žiadnu skutočnú hodnotu, pretože sa mohli vykonať 
prostredníctvom online rezervačného systému, ktorý umožňuje ich zrušenie bez poplatku. 
Týmto znením sa táto príloha takisto zosúlaďuje s článkom 13 ods. 1 písm. b) o sprievodných 
dokladoch.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. nebolo poskytnuté odôvodnenie účelu a 
podmienok plánovanej cesty.

2. nebolo poskytnuté odôvodnenie účelu a 
podmienok plánovanej cesty.

Nemohli byť predložené tieto doklady:

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s ustanovením prílohy V časti B nariadenia 562/2006 (Kódex 
schengenských hraníc).

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. jeden alebo viacero členských štátov Vás 
považuje za hrozbu pre verejný poriadok, 
vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie, ako 
je vymedzené v článku 2 bode 19 
nariadenia (ES) č. 562/2006 (Kódex 
schengenských hraníc), alebo 
medzinárodné vzťahy jedného alebo 
viacerých členských štátov.

6. jeden alebo viacero členských štátov Vás 
považuje za hrozbu pre verejný poriadok, 
vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie, ako 
je vymedzené v článku 2 bode 19 
nariadenia (ES) č. 562/2006 (Kódex 
schengenských hraníc), alebo 
medzinárodné vzťahy jedného alebo 
viacerých členských štátov.

Medzi tieto členské štáty patria: 
..................... (označenie členského štátu)

Or. en
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Odôvodnenie

Žiadateľ o udelenie víza by mal byť informovaný o tom, ktorý členský štát ho považuje za 
hrozbu.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha V – ďalšie poznámky

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ďalšie poznámky: Ďalšie informácie o dôvodoch tohto 
rozhodnutia (body 1 – 11 vyššie) a ďalšie 
poznámky:

Proti rozhodnutiu o 
zamietnutí/zrušení/odvolaní víza sa 
môžete odvolať.

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete 
odvolať.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o „ďalšie poznámky“: malo by sa spresniť, že konzulárne úrady môžu toto pole 
použiť na uvedenie ďalšieho vysvetlenia dôvodov, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu.

Účelom ďalšej zmeny je väčšia zrozumiteľnosť formulára. Je to obzvlášť dôležité, pretože ide 
o formulár, ktorý sa doručí osobe, ktorá nedostala víza, a preto musí byť ľahko pochopiteľný.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha V – ďalšie poznámky – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpis dotknutej osoby7 Podpis dotknutej osoby

________________
7 Ak sa vyžaduje podľa vnútroštátneho 
práva.

Or. en
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Odôvodnenie

Rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza by malo byť vzhľadom na svoj význam 
vždy podpísané. Nemalo by sa to vzťahovať iba na prípady, keď sa to vyžaduje podľa 
vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha V a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA Va
VYPLNENIE VÍZOVEJ NÁLEPKY
1. Časť s povinnými údajmi
1.1. Rubrika „PLATÍ PRE“:
V tejto rubrike sa uvádza územie, na ktorom je držiteľ víza oprávnený cestovať.
Rubriku možno vyplniť iba jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) schengenské štáty;
b) schengenský štát alebo schengenské štáty, na územie ktorých je obmedzená platnosť víza 
(v tomto prípade sa používajú nasledujúce skratky):

BE BELGICKO

CZ ČESKÁ 
REPUBLIKA

DK DÁNSKO

DE NEMECKO

EE ESTÓNSKO

GR GRÉCKO

ES ŠPANIELSKO

FR FRANCÚZSKO

IT TALIANSKO

LV LOTYŠSKO
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LT LITVA

LU LUXEMBURSKO

HU MAĎARSKO

MT ΜΑLTA

NL HOLANDSKO

AT RAKÚSKO

PL POĽSKO

PT PORTUGALSKO

SI SLOVINSKO

SK SLOVENSKO

FI FÍNSKO

SE ŠVÉDSKO

IS ISLAND

NO NÓRSKO

CH ŠVAJČIARSKO

1.2. Ak sa pomocou nálepky udeľuje jednotné vízum, do tejto rubriky sa vpíšu slová 
„schengenské štáty“ v jazyku udeľujúceho členského štátu.
1.3. Ak sa pomocou nálepky udeľujú víza s obmedzenou územnou platnosťou podľa 
článku 25 ods. 1 tohto nariadenia, v tejto rubrike sa uvedú názvy členských štátov, 
na ktorých územia sa držiteľovi obmedzuje pobyt, v jazyku udeľujúceho členského štátu.
1.4. Ak sa pomocou nálepky udeľuje vízum s obmedzenou územnou platnosťou podľa 
článku 25 ods. 3 tohto nariadenia, môžu sa použiť nasledujúce záznamy:
a) kódy dotknutých členských štátov;
b) slová „schengenské štáty“, za ktorými nasleduje v zátvorke znamienko mínus a kódy 
členských štátov, pre územia ktorých dané vízum nie je platné;
c) v prípade, že kolónka „platí pre“ nie je postačujúca na zaznamenanie všetkých kódov 
členských štátov, ktoré (ne)uznávajú príslušný cestovný doklad, zmenší sa veľkosť 
použitého písma.
2. Rubrika „OD ... DO“:
V tejto rubrike sa uvádza doba pobytu držiteľa víza, ktorá je povolená vo víze.
Dátum, od ktorého môže držiteľ vstúpiť na územie, pre ktoré vízum platí, sa uvádza 
spôsobom po slove „OD“ takto:
– príslušný deň sa zapisuje pomocou dvoch číslic; ak sa príslušný deň označuje 
jednocifernou číslicou, uvedie sa pred ňu nula,
– spojovník,
– príslušný mesiac sa zapisuje pomocou dvoch číslic; ak sa príslušný mesiac označuje 
jednocifernou číslicou, uvedie sa pred ňu nula,
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– spojovník,
– príslušný rok sa zapisuje pomocou posledných dvoch číslic, ktoré označujú daný rok.
Príklad: 05-12-07 = 5. decembra 2007.
Dátum posledného dňa doby držiteľovho pobytu povoleného vo víze sa zapisuje po slove 
„DO“ a zapisuje sa takým istým spôsobom ako prvý dátum. Držiteľ víza musí opustiť 
územie, pre ktoré vízum platí, do polnoci tohto dňa.
3. Rubrika „POČET VSTUPOV“:
V tejto rubrike sa uvádza údaj o tom, koľkokrát môže držiteľ víza vstúpiť na územie, pre 
ktoré vízum platí, t. j. počet pobytov, ktoré môžu byť rozložené na celú dobu platnosti; pozri 
bod 4.
Môže ísť o jeden vstup, dva vstupy alebo viac vstupov. Počet vstupov sa zapíše na pravú 
stranu predtlačenej časti týmto spôsobom „01“, „02“ alebo skratkou „MULT“, ak vízum 
oprávňuje na viac ako dva vstupy.
Ak sa podľa článku 26 ods. 3 tohto nariadenia udeľuje viacnásobné letiskové tranzitné 
vízum, jeho platnosť sa vypočíta takto: prvý deň odchodu plus šesť mesiacov.
Platnosť víza sa skončí, keď sa celkový počet vycestovaní realizovaných držiteľom víza 
rovná počtu povolených vstupov bez ohľadu na to, že držiteľ víza nevyužil počet dní 
povolených vo víze.
4. Rubrika „DĹŽKA POBYTU … DNÍ“:
V tejto rubrike sa uvádza počet dní, počas ktorých sa môže držiteľ víza zdržiavať na území, 
pre ktoré vízum platí. Pobyt môže byť nepretržitý alebo rozdelený na niekoľko pobytov 
v závislosti od počtu povolených dní a musí sa uskutočniť v rámci časového rozpätia 
uvedeného v rubrike 2 a v súlade s počtom vstupov povolených v rubrike 3.
Počet povolených dní sa zapíše na prázdne miesto medzi slová „DĹŽKA POBYTU“ 
a „DNÍ“ dvoma číslicami, z ktorých prvá je nula, ak je počet dní menší ako 10.
Maximálny počet dní, ktoré možno zapísať do tejto rubriky, je 90.
Ak je vízum udelené na viac ako šesť mesiacov, dĺžka pobytu je 90 dní v rámci akéhokoľvek 
180-dňového obdobia.
5. Rubrika „UDELENÉ V ... DŇA“:
V tejto rubrike sa uvádza názov miesta, kde sa nachádza udeľujúci orgán. Dátum udelenia 
sa napíše za slovom „DŇA“.
Dátum udelenia sa zapíše tým istým spôsobom, ako je uvedené v bode 2.
6. Rubrika „ČÍSLO PASU“:
V tejto rubrike sa uvádza číslo cestovného dokladu, do ktorého sa vlepí vízová nálepka.
Ak je osoba, ktorej bolo vízum udelené, zapísaná v pase manželského partnera, osoby 
vykonávajúcej rodičovské práva alebo zákonného opatrovníka, uvedie sa číslo cestovného 
dokladu tejto osoby.
Ak udeľujúci členský štát neuznáva cestovný doklad žiadateľa, na vlepenie víza sa použije 
jednotný formát osobitného listu na vlepenie víza.
Ak sa vízová nálepka vlepí na osobitný list, do tejto rubriky sa nezapisuje číslo pasu, ale 
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šesťciferné číslo uvedené na formulári.
7. Rubrika „TYP VÍZA“:
Na účely uľahčenia práce kontrolných orgánov sa v tejto rubrike označuje typ víza 
pomocou písmen A, C a D takto:

A : letiskové tranzitné vízum (v zmysle článku 2 ods. 5 tohto 
nariadenia)

C : vízum (v zmysle článku 2 ods. 2 tohto nariadenia)

D : dlhodobé vízum.

8. Rubrika „PRIEZVISKO A MENO“:
Prvé slovo v rubrike „priezvisko“, po ktorom nasleduje prvé slovo v rubrike „meno“, 
v cestovnom doklade držiteľa víza sa zapíše v uvedenom poradí. Udeľujúci orgán overí, či 
priezvisko a meno, ktoré sú uvedené v cestovnom doklade a ktoré majú byť vpísané do tejto 
rubriky a do strojovo snímateľnej zóny, zodpovedajú priezvisku a menu uvedenému 
v žiadosti o vízum. Ak je počet písmen priezviska a mena väčší ako priestor k dispozícii, 
prevyšujúce písmená sa nahrádzajú bodkou (.).
9. a) Povinné údaje v časti POZNÁMKY
– v prípade, že sa vízum vydalo podľa článku 8 v mene iného členského štátu, dopĺňa sa 
táto poznámka: „R/[kód zastúpeného členského štátu]“,
– v prípade, že sa vízum vydalo na účely tranzitu, dopĺňa sa táto poznámka: „TRANZIT“,
– ak sú vo Vízovom informačnom systéme zaregistrované všetky údaje uvedené v článku 5 
ods. 1 nariadenia o VIS, dopĺňa sa táto poznámka: „VIS“,
– ak sú vo Vízovom informačnom systéme zaregistrované iba údaje uvedené v článku 5 
ods. 1) písm. a) a b), ale údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) neboli zhromaždené, 
pretože odber odtlačkov prstov nebol v danom regióne povinný: „VIS 0“.
b) Vnútroštátne záznamy v časti POZNÁMKY
Táto časť obsahuje aj poznámky v jazyku udeľujúceho členského štátu týkajúce sa 
vnútroštátnych predpisov. V týchto poznámkach sa však neopakujú povinné údaje uvedené 
v bode 1.
c) Miesto na fotografiu
Farebná fotografia držiteľa víza sa vloží na miesto vyhradené na tento účel.
Pokiaľ ide o fotografiu, ktorá má byť pripojená do vízovej nálepky, dodržia sa nasledujúce 
zásady.
Veľkosť hlavy od brady po temeno zodpovedá 70 % až 80 % zvislého rozmeru povrchu 
fotografie.
Minimálne požiadavky na rozlíšenie sú nasledovné:
– na skenovanie 300 pixelov na palec (ppi), nekomprimované,
– na farebnú tlač fotografií 720 bodov na palec (dpi).
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10. Strojovo snímateľná zóna
Táto časť pozostáva z dvoch riadkov po 36 znakoch (OCR B-10 cpi).
Prvý riadok: 36 znakov (povinne)

Stavy Počet 
znakov

Obsah 
rubriky

Špecifikácie

1 – 2 2 Druh 
dokumentu

Prvý znak: V

Druhý znak: kód označujúci druh víza (A, C alebo 
D) 

3 – 5 3 Vydávajúci 
štát

Alfabetický kód ICAO pozostávajúci z 3 znakov: 
BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, 
FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, 
AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, 
NOR

6 – 36 31 Priezvisko 
a meno

Priezvisko by malo byť od mena oddelené 2 
znakmi (<<); jednotlivé súčasti mena by mali byť 
vzájomne oddelené jedným znakom (<); nepoužité 
medzery by sa mali vyplniť jedným znakom (<).

Druhý riadok: 36 znakov (povinne)

Stavy Počet 
znakov

Obsah rubriky Špecifikácie

1 9 Číslo víza Toto číslo je uvedené v pravom hornom 
rohu nálepky.

10 1 Kontrolný znak Tento znak je výsledkom zložitého výpočtu 
zakladajúceho sa na predchádzajúcej oblasti 
podľa algoritmu, ktorý definovalo ICAO.

11 3 Štátna 
príslušnosť 
žiadateľa

Alfabetické kódovanie podľa kódu ICAO 
pozostávajúceho z 3 znakov.

14 6 Dátum 
narodenia

V poradí RRMMDD, pričom:

RR = rok (povinne)
MM = mesiac alebo << ak nie je známy
DD = deň alebo << ak nie je známy

20 1 Kontrolný znak Tento znak je výsledkom zložitého výpočtu 
zakladajúceho sa na predchádzajúcej oblasti 
podľa algoritmu, ktorý definovalo ICAO.

21 1 Pohlavie F = žena,
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M = muž,
< =nešpecifikované

22 6 Dátum konca 
platnosti víza

V poradí RRMMDD bez vložky.

28 1 Kontrolný znak Tento znak je výsledkom zložitého výpočtu 
zakladajúceho sa na predchádzajúcej oblasti 
podľa algoritmu, ktorý definovalo ICAO.

29 1 Územná platnosť a) Pre víza s obmedzenou územnou 
platnosťou (LTV) uveďte písmeno T.
b) Pre jednotné víza vložte vložku <.

30 1 Počet vstupov 1, 2 alebo M (viacero)

31 2 Dĺžka pobytu a) Krátkodobý pobyt: počet dní by sa mal 
uviesť vo vizuálne čitateľnej oblasti.
b) Dlhodobý pobyt: <<

33 4 Dátum začiatku 
platnosti

Štruktúra je MMDD bez akejkoľvek vložky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha V b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA Vb
VLEPENIE VÍZOVEJ NÁLEPKY
1. Vízová nálepka sa vlepí na prvú stranu cestovného dokladu, na ktorej nie sú uvedené 
žiadne údaje alebo pečiatky – okrem odtlačku pečiatky označujúcej, že žiadosť o vízum je 
prípustná.
2. Nálepka sa zarovná s okrajom strany cestovného dokladu a vlepí sa čo najbližšie 
k tomuto okraju. Strojovo snímateľná zóna nálepky sa zarovná s okrajom strany.
3. Odtlačok pečiatky udeľujúcich orgánov sa umiestni do časti „POZNÁMKY“ tak, aby 
presahovala za nálepku až na stranu cestovného dokladu.



PE557.179v03-00 58/68 PR\1072400SK.doc

SK

4. Ak je potrebné upustiť od vyplnenia časti, ktorá sa má snímať elektronicky, odtlačok 
pečiatky sa môže umiestniť i do tejto časti, ktorá sa tak stane nepoužiteľnou. Veľkosť 
a obsah odtlačku pečiatky, ktorá sa má použiť, sa určia vo vnútroštátnych predpisoch 
členského štátu.
5. S cieľom zabrániť opakovanému použitiu vízovej nálepky vlepenej na osobitný list na 
vlepenie víza sa odtlačok pečiatky udeľujúcich orgánov umiestni vpravo tak, aby prekrývala 
nálepku aj osobitný list a aby nesťažovala čitateľnosť rubrík a poznámok a nezasahovala 
do strojovo snímateľnej zóny.
6. Predĺženie víza podľa článku 33 tohto nariadenia má podobu vízovej nálepky. Odtlačok 
pečiatky udeľujúcich orgánov sa pripojí na vízovú nálepku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha V c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA Vc
ČASŤ 1
Pravidlá udeľovania víz na hranici námorníkom na ceste, ktorí podliehajú vízovej 
povinnosti
Tieto pravidlá sa týkajú výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov, 
pokiaľ ide o námorníkov na ceste, ktorí podliehajú vízovej povinnosti. Pokiaľ sa vízum 
udelí na hranici na základe vymenených informácií, zodpovedá zaň členský štát, ktorý toto 
vízum udelil.
Na účely týchto pravidiel:
„prístav členského štátu“ je prístav, ktorý tvorí vonkajšiu hranicu členského štátu,
„letisko členského štátu“ je letisko, ktoré tvorí vonkajšiu hranicu členského štátu.
I. Prihlásenie sa do služby na plavidle kotviacom alebo očakávanom v prístave členského 
štátu (vstup na územie členských štátov)
– prepravná spoločnosť alebo jej zástupca informuje príslušné orgány v prístave členského 
štátu, kde je loď zakotvená alebo očakávaná, o námorníkoch podliehajúcich vízovej 
povinnosti, ktorí vstupujú na územie cez letisko, pozemné alebo morské hranice členského 
štátu. Prepravná spoločnosť alebo jej zástupca podpíšu za týchto námorníkov záruku, že 
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všetky náklady na pobyt a v prípade potreby na repatriáciu námorníkov uhradí prepravná 
spoločnosť,
– uvedené príslušné orgány čo najrýchlejšie overia, či sú informácie poskytnuté prepravnou 
spoločnosťou alebo jej zástupcom pravdivé, a preskúmajú, či sú splnené ďalšie podmienky 
na vstup na územie členského štátu. Overia aj trasu cesty na území členského štátu, napr. 
na základe leteniek,
– ak námorníci vstupujú na územie cez letisko členského štátu, príslušné orgány v prístave 
členského štátu informujú príslušné orgány na vstupnom letisku členského štátu 
prostredníctvom riadne vyplneného formulára pre námorníkov na ceste, ktorí podliehajú 
vízovej povinnosti (ako je uvedené v časti 2), zaslaného faxom, elektronickou poštou alebo 
inak, o výsledku overovania a uvedú, či sa vízum môže v zásade na hranici udeliť. Ak 
námorníci vstupujú na územie cez pozemné alebo morské hranice, príslušné orgány na 
hraničnom priechode, cez ktorý dotknutý námorník vstupuje na územie tohto členského 
štátu, sa informujú rovnakým spôsobom,
– ak je výsledok overenia dostupných údajov kladný a zhoduje sa s vyhlásením alebo 
dokladmi námorníka, môžu príslušné orgány na vstupnom alebo výstupnom letisku 
členského štátu udeliť vízum na hranici s dĺžkou povoleného pobytu, ktorá sa rovná dobe 
potrebnej na účely tranzitu. Okrem toho sa v týchto prípadoch cestovné doklady námorníka 
opečiatkujú vstupnou a výstupnou pečiatkou dotknutého členského štátu a odovzdajú 
dotknutému námorníkovi.
II. Odhlásenie sa zo služby z plavidla, ktoré vplávalo do prístavu členského štátu 
(vycestovanie z územia členských štátov)
– prepravná spoločnosť alebo jej zástupca informujú príslušné orgány v danom prístave 
členského štátu o vstupe námorníkov podliehajúcich vízovej povinnosti, ktorí sa majú 
odhlásiť zo služby a vycestovať z územia členských štátov cez letisko, pozemné alebo 
morské hranice členského štátu. Prepravná spoločnosť alebo jej zástupca podpíšu za týchto 
námorníkov záruku, že všetky náklady na pobyt a v prípade potreby náklady na repatriáciu 
námorníkov uhradí prepravná spoločnosť,
– príslušné orgány čo najskôr overia, či sú informácie poskytnuté prepravnou 
spoločnosťou alebo jej zástupcom pravdivé, a preskúmajú, či sú splnené ďalšie podmienky 
na vstup na územie členských štátov. Overia aj trasu cesty na území členského štátu, napr. 
na základe leteniek,
– ak je výsledok overenia dostupných údajov kladný, príslušné orgány môžu udeliť vízum s 
dĺžkou povoleného pobytu, ktorá sa rovná dobe potrebnej na účely tranzitu.
III. Prestup z plavidla, ktoré priplávalo do prístavu členského štátu, na iné plavidlo:
– prepravná spoločnosť alebo jej zástupca informujú príslušné orgány v danom prístave 
členského štátu o vstupe námorníkov podliehajúcich vízovej povinnosti, ktorí sa majú 
odhlásiť zo služby a vycestovať z územia členských štátov cez prístav iného členského štátu. 
Prepravná spoločnosť alebo jej zástupca podpíšu za týchto námorníkov záruku, že všetky 
náklady na pobyt a v prípade potreby na repatriáciu námorníkov uhradí prepravná 
spoločnosť,
– príslušné orgány čo najskôr overia, či sú informácie poskytnuté prepravnou 
spoločnosťou alebo jej zástupcom pravdivé, a preskúmajú, či sú splnené ďalšie podmienky 
na vstup na územie členských štátov. Na účely preverenia sa kontaktujú príslušné orgány 
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v prístave členského štátu, z ktorého námorníci vycestujú z územia členských štátov loďou. 
Uskutoční sa kontrola s cieľom určiť, či tam loď, na ktorú nastúpia, kotví alebo je 
očakávaná. Overí sa aj trasa cesty na území členských štátov,
– ak je výsledok overenia dostupných údajov kladný, príslušné orgány môžu udeliť vízum 
s dĺžkou povoleného pobytu, ktorá sa rovná dobe potrebnej na účely tranzitu.
ČASŤ 2
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PODROBNÝ OPIS FORMULÁRA
Body 1 až 4: totožnosť námorníka

(1) A. Priezvisko(-á)

B. Meno (-á)

C. Štátna príslušnosť

D. Hodnosť/služobný 
stupeň

(2) A. Miesto narodenia

B. Dátum narodenia

(3) A. Číslo cestovného pasu

B. Dátum vydania

C. Obdobie platnosti

(4) A. Číslo námorníckej 
knižky

B. Dátum vydania

C. Obdobie platnosti

K bodom 3 a 4: V závislosti od štátnej príslušnosti námorníka a členského štátu, do ktorého 
vstupuje, sa cestovný doklad alebo námornícka knižka môžu použiť na účely určenia 
totožnosti.
Body 5 až 8: zástupca prepravnej spoločnosti a dotknutého plavidla

(5) Meno zástupcu lodnej spoločnosti (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
zastupuje vlastníka lode na mieste vo všetkých záležitostiach, ktoré sa vzťahujú na 
povinnosti vlastníka lode pri vybavovaní plavidla) v bode 5A a telefónne číslo (a iné 
kontaktné údaje ako faxové číslo, adresa elektronickej pošty) v bode 5B.

(6) A. Názov plavidla

B. Číslo IMO (toto číslo sa skladá zo 7 číslic a je známe ako „Lloyd’s number“)

C. Vlajka (pod ktorou sa obchodné plavidlo plaví)

(7) A. Dátum priplávania plavidla

B. Pôvod (prístav) plavidla

Písmeno „A“ sa vzťahuje na dátum priplávania plavidla do prístavu, kde sa má 
námorník prihlásiť do služby.

(8) A. Dátum vyplávania plavidla

B. Cieľ plavby (nasledujúci prístav)

K bodom 7A a 8A: Údaje o čase, ktorý môže námorník stráviť na ceste na účely prihlásenia 
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sa do služby.
Je potrebné mať na pamäti, že cesta môže byť ovplyvnená neočakávanými prekážkami a 
vonkajšími faktormi, napr. búrkami, poruchami atď.
Body 9 až 12: Účel a cieľ cesty námorníka
(9) „Konečná destinácia“ je cieľ cesty námorníka. Môže ním byť buď prístav, v ktorom sa 
má prihlásiť do služby, alebo krajina, do ktorej má namierené po odhlásení sa zo služby.
(10) Dôvody žiadosti
a) V prípade prihlásenia sa do služby je konečnou destináciou prístav, v ktorom sa má 
námorník prihlásiť do služby.
b) V prípade prestupu na iné plavidlo v rámci územia členských štátov je to takisto prístav, v 
ktorom sa má námorník prihlásiť do služby. Prestup na plavidlo mimo územia členských 
štátov sa musí považovať za odhlásenie sa zo služby.
c) Odhlásenie zo služby môže nastať z rozličných dôvodov, ako napr. ukončenie zmluvy, 
pracovný úraz, naliehavé rodinné dôvody a pod.
(11) Dopravný prostriedok
Zoznam prostriedkov použitých na území členských štátov námorníkom na ceste, ktorý 
podlieha vízovej povinnosti, s cieľom dostať sa do konečnej destinácie. Formulár 
predpokladá tri možnosti:
a) auto (alebo autobus);
b) vlak;
c) lietadlo.
(12) Dátum príchodu (na územie členských štátov)
Vzťahuje sa predovšetkým na námorníka na prvom letisku členského štátu alebo 
hraničnom priechode (pretože to nemusí byť vždy letisko) na vonkajšej hranici, cez ktorú 
chce vstúpiť na územie členských štátov.
Dátum tranzitu
Dátum, kedy sa námorník odhlási zo služby v prístave na území členských štátov a smeruje 
do ďalšieho prístavu, ktorý sa takisto nachádza na území členských štátov.
Dátum odchodu
Dátum, kedy sa námorník odhlási zo služby v prístave na území členských štátov s cieľom 
prestúpiť na iné plavidlo v prístave nachádzajúcom sa mimo územia členských štátov, alebo 
dátum, kedy sa námorník vylodí v prístave na území členských štátov s cieľom vrátiť sa 
domov (mimo územia členských štátov).
Pri určení troch cestovných prostriedkov by sa o nich mali poskytnúť aj všetky dostupné 
informácie:
a) auto, autobus: registračné číslo;
b) vlak: názov, číslo a pod.;
c) údaje o lete: dátum, čas, číslo.
(13) Formálne vyhlásenie podpísané zástupcom prepravnej spoločnosti alebo vlastníkom 
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lode, ktoré potvrdzuje jeho zodpovednosť za výdavky za pobyt a v prípade potreby za 
repatriáciu námorníka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisii sa v lehote stanovenej v článku 
44 prostredníctvom spoločných vzorov 
poskytnutých Komisiou predkladajú tieto 
údaje, ktoré sa prípadne rozčlenia podľa 
štátnej príslušnosti žiadateľa na základe 
uvedených vzorov:

2. Komisii sa v lehote stanovenej v článku 
44 prostredníctvom spoločných vzorov 
poskytnutých Komisiou predkladajú tieto 
údaje, ktoré sa rozčlenia podľa štátnej 
príslušnosti žiadateľa na základe 
uvedených vzorov:

Or. en

Odôvodnenie

Z právnej úpravy by malo byť jasné, aké štatistiky by sa mali zhromažďovať. Príprava 
šablóny, pre ktorú nie je stanovený žiadny ďalší rozhodovací postup, by sa nemala ponechať 
na Komisiu. V legislatívnom texte preto nemôže zostať žiadny priestor na voľné uváženie.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 2 – zarážka 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

počet udelených víz typu LTV, 
rozčlenených podľa dôvodu ich udelenia 
(pozri článok 22 ods. 1 a ods. 3 a článok 33 
ods. 3),

počet udelených víz typu LTV, 
rozčlenených podľa dôvodu ich udelenia 
(pozri článok 22 ods. 1 (v tomto prípade 
ďalej rozčlenených podľa troch rôznych 
dôvodov: humanitárne dôvody, dôvody 
štátneho záujmu a medzinárodných 
záväzkov) a ods. 3 a článok 33 ods. 3),

Or. en
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Odôvodnenie

Na získanie lepšieho obrazu o vydávaní víz s obmedzenou územnou platnosťou je potrebné 
disponovať štatistickými údajmi, ktoré však nie sú zhromaždené ako celok, ale samostatne pre 
všetky tri dôvody.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Tento návrh správy je výsledkom dôkladného procesu príprav. Prispeli doň tieňoví 
spravodajcovia a ostatní poslanci po predložení pracovného dokumentu k návrhu vo výbore 
LIBE 5. marca 2015, počas verejného vypočutia o vízovom balíčku, ktoré sa konalo 17. júna 
počas vyšetrovacích misií do konzulátov, ako aj rôzne zúčastnené strany vrátane zástupcov 
mnohých členských štátov, ako aj útvarov Komisie a jednotlivcov, ktorí spravodajcu 
upozornili na konkrétne obavy týkajúce sa súčasného vízového kódexu. Spravodajca do 
veľkej miery ťažil z týchto príspevkov, a preto by sa rád poďakoval všetkým, ktorí ich 
predložili.

Spravodajca ďalej uvádza svoje stanovisko k tomuto návrhu a predkladá úvahy pre hlavné 
pozmeňujúce návrhy.

K návrhu vo všeobecnosti

Ako sa uvádza v pracovnom dokumente, spravodajca víta tento návrh a jeho základnú 
filozofiu. Súhlasí s tým, že pri zachovaní rovnakých veľmi vysokých noriem týkajúcich sa 
zaistenia verejnej bezpečnosti a predchádzania nelegálnej migrácii je skutočne potrebné 
zaujať širšiu perspektívu a uznať jej význam pre EÚ ako celok s cieľom uľahčiť legitímne 
cestovanie do EÚ. Spravodajca preto plne podporuje navrhované procedurálne zjednodušenia. 
Medzi ne patrí napríklad zrušenie pravidla, že všetci žiadatelia sú povinní podať žiadosť 
osobne, jasnejšie požiadavky, pokiaľ ide o potrebné dokumenty, kratšie lehoty alebo 
zavedenie možnosti uskutočniť pohovory so žiadateľmi pomocou moderných komunikačných 
prostriedkov.

Spravodajca chce v súvislosti s vyjadrenou kritikou, že tieto navrhované zjednodušenia zvýšia 
bezpečnostné hrozby, veľmi zreteľne uviesť, že cieľom týchto zjednodušení je podľa jeho 
názoru odstrániť častú kritiku, že existujúce postupy sú príliš ťažkopádne. Tieto 
zjednodušenia by nijakým spôsobom nezmenili vecné kritériá a podmienky, na základe 
ktorých sa žiadosti o udelenie víza posudzujú. Problémom je spôsob, akým možno podať 
žiadosť o udelenie víza a nie kritériá, ktoré musia byť splnené na vydanie víza.

K osobitným aspektom

Zatiaľ čo spravodajca prevažne súhlasí s prístupom Komisie, je tu viacero otázok, ku ktorým 
boli navrhnuté pozmeňujúce návrhy.

S cieľom napredovať smerom k ďalšej modernizácii tohto postupu spravodajca navrhuje, aby 
bola neustále k dispozícii elektronická verzia formulára žiadosti, aby ho tí, ktorí tak chcú 
urobiť, mohli namiesto ručne vyplniť elektronicky (článok 11 ods. 2). Okrem toho by 
konzulárne úrady mali mať možnosť prijímať žiadosti online (článok 8 ods. 6a). Tieto dve 
navrhované zmeny sú drobné, ale mali by sa chápať ako krok smerom k dlhodobému cieľu, 
ktorým je modernejší postup podávania žiadosti o udelenie víza.

Pokiaľ ide o postup, spravodajca sa domnieva, že niektoré z návrhov by sa mali väčšmi 
posilniť. Malo by byť napríklad možné podať žiadosť nielen šesť mesiacov pred plánovanou 
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cestou, ale až deväť mesiacov vopred. Spravodajca sa domnieva, že toto obdobie lepšie 
zodpovedá dnešným formám cestovania, najmä keď medzinárodné letenky sú veľakrát oveľa 
lacnejšie, keď sa rezervujú zavčasu (článok 8 ods. 1).

Spravodajca sa tak ako Komisia domnieva, že častejšie vydávanie víz na viac vstupov s 
dlhšou platnosťou cestujúcim bona fide predstavuje výhodu nielen pre týchto cestujúcich, ale 
aj pre konzulárne úrady. Výhodou by malo byť aj rastúce využívanie vízového informačného 
systému (VIS) na základe jeho uvedenia do prevádzky na celom svete. Spravodajca preto plne 
podporuje ustanovenia o vydávaní víz na viac vstupov pravidelným cestujúcim 
zaregistrovaným vo VIS. Spravodajca však navrhuje definovať túto skupinu cestujúcich 
trochu pružnejšie tým, že sa do nej zahrnú štátni príslušníci tretích krajín, ktorí zákonne 
použili dve skôr získané víza za uplynulých 18 mesiacov a nie za uplynulých 12 mesiacov. 
Toto o niečo dlhšie obdobie by pokrylo situácie cestujúcich, ktorí do EÚ cestujú každý rok, 
pričom tak nemusia nutne urobiť v striktne stanovenej lehote 12 mesiacov (článok 2 odsek 9).

Pokiaľ ide o otázku „humanitárnych víz“, spravodajca súhlasí, že vízový kódex nemôže 
poskytnúť jediné riešenie súčasných výziev pre osoby, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu. 
Je však pevne presvedčený, že pre osoby utekajúce pred prenasledovaním sú potrebné 
bezpečné a legálne spôsoby vstupu na územie EÚ, a že jedným spôsobom je vydávanie 
schengenských víz. Spravodajca zvolil v návrhu správy obozretný a právne bezchybný prístup 
založený na posilnení a rozvoji existujúcich ustanovení v tomto texte. Základnou filozofiou 
týchto pozmeňujúcich návrhov k odôvodneniu 6a, b a článkom 1, 6, 19 a 22 je poskytnúť 
konzulárnym pracovníkom väčší priestor na zohľadnenie potrieb v oblasti ochrany a 
pripomenutie medzinárodných záväzkov členských štátov. 

Témou, ktorá bola predmetom mnohých individuálnych sťažností, boli víza zamietnuté 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov EÚ a ktorí chcú 
získať vízum, aby ich mohli navštíviť. Súčasná situácia je z právneho hľadiska zložitá (v 
dôsledku osobitných ustanovení smernice 2004/38 o voľnom pohybe, ktoré rodinným 
príslušníkom, na ktorých sa vzťahuje, udeľuje právo na víza) a trochu netransparentná (keďže 
osobitné ustanovenia v tomto smere sú zatiaľ iba súčasťou príručky, nie však vízového 
kódexu ako takého). Početné sťažnosti na konzulárne úrady, ktoré nesprávne uplatňujú tieto 
ustanovenia, preto nie sú žiadnym prekvapením. Spravodajca uznáva, že Komisia sa tento 
problém snaží vyriešiť vo svojom návrhu, rovnako ako prípad „blízkych príbuzných“ a 
situácie, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje. Spravodajca plne podporuje tieto návrhy, ale 
domnieva sa, že sú potrebné niektoré ďalšie ustanovenia. Patria medzi ne ustanovenia na 
zabezpečenie prístupu ku konzulárnemu úradu pre rodinných príslušníkov, keďže sa od nich 
nemôže žiadať, aby zaplatili poplatok, ustanovenia o vízach na viac vstupov, o vydávaní víz 
na hraniciach a zamietnutiach. Zamietnutie víz rodinným príslušníkom musí byť podrobnejšie 
odôvodnené, čo dotknutej osobe umožní lepšie pochopiť toto zamietnutie (článok 18 ods. 3a).

Spravodajca v rovnakom duchu navrhuje niekoľko vysvetlení v súvislosti s odvolacím 
postupom a novým ustanovením, aby všetky konzulárne úrady zaviedli postup pre podávanie 
sťažností. Zavedenie takéhoto postupu predstavuje dobrú administratívnu prax a je dôležité aj 
pre vytvorenie obrazu o členských štátoch a EÚ. Väčšina konzulárnych úradov už 
pravdepodobne nejaký postup zaviedla, ale spravodajca ho chce zahrnúť do kódexu. Okrem 
toho riadne organizovaný systém podávania sťažností by mohol znížiť počet formálnych 
odvolaní, ktoré pre konzulárne úrady predstavujú dodatočnú záťaž a ktoré sa často podávajú 
iba preto, že niektorý aspekt postupu nebol predtým správne pochopený.
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Malo by sa preto vylepšiť aj ustanovenie o informáciách pre žiadateľov o udelenie víza a 
verejnosť. Spravodajca navrhuje niektoré dodatky k zoznamu problémov, o ktorých musia 
byť verejnosť a žiadatelia informovaní. Spravodajca takisto navrhuje, aby toto webové sídlo o 
schengenských vízach – ktoré už Parlament dlho požaduje – bolo dostupné minimálne v 
jazykoch OSN, keďže pre veľké množstvo žiadateľov o udelenie víza sú pravdepodobne 
najviac užitočné (článok 45).

Pokiaľ ide o konzulárnu organizáciu, dôvodom na obavy je najmä spolupráca s externými 
poskytovateľmi služieb. Spravodajca uznáva rozpočtové obmedzenia, s ktorými musia správy 
členských štátov fungovať, a vidí aj výhody spolupráce s externými poskytovateľmi služieb. 
Úlohy, ktorými boli externí poskytovatelia služieb poverení, sú zároveň verejnými úlohami, a 
preto by sa rozhodnutie o spolupráci s externými poskytovateľmi služieb malo prijať iba v 
prípade, že sa ostatné možnosti ukázali ako nemožné. Využívanie externých zdrojov by 
nemalo byť prvou voľbou. Spravodajca preto navrhuje prepracovať článok 38 o posudzovaní 
vhodnosti využívania externého poskytovateľa služieb. Zároveň by sa malo posilniť 
monitorovanie externého poskytovateľa služieb a Komisia musí byť lepšie informovaná o 
spolupráci s externým poskytovateľom služieb, aby bolo možné správne posúdiť vykonávanie 
právnych ustanovení na mieste, čo je v súčasnosti zložité, ak nie nemožné (článok 41 ods. 
12).

Z dlhodobého hľadiska by sme nemali strácať zo zreteľa cieľ, aby schengenské víza 
nevydával jeden úrad v ktorejkoľvek tretej krajine, ktorej všetky členské štáty a EÚ poskytujú 
zdroje. Súčasná situácia je často absurdná, pretože na všetkých úrovniach sa značná energia 
vynakladá na reguláciu a riadenie pojmu „zodpovedný členský štát“. Treba uskutočniť všetky 
kroky, ktoré povedú k dosiahnutiu tohto dlhodobého cieľa. Spravodajca preto podporuje 
návrhy na tzv. povinné zastúpenie, a dokonca navrhuje pridať kritériá založené na 
vzdialenosti s cieľom znížiť ďalšie zaťaženie žiadateľa. Okrem toho by sa mali ponechať 
súčasné nepovinné formy spolupráce medzi členskými štátmi (spoločné užívanie priestorov a 
spoločné centrá pre podávanie žiadostí), keďže ich odstránenie by vyslalo zlý signál. 
Spravodajca navyše navrhuje nový článok o „schengenských vízových centrách“, čo je 
myšlienka, ktorú Komisia predstavila v odôvodnení, ale ďalej ju nerozvinula.

Pokiaľ ide o inštitucionálne záležitosti, spravodajca by rád spomenul návrh Komisie na 
odstránenie niekoľkých súčasných príloh kódexu a na neskoršie prijatie ustanovení, na ktoré 
sa v súčasnosti vzťahujú tieto prílohy, prostredníctvom vykonávacích aktov. Podľa 
spravodajcu je to neprijateľné, keďže tento prístup by obmedzil úlohu zákonodarného orgánu. 

Ďalším zdrojom obáv je príručka alebo „praktické pokyny“ pre konzulárnych pracovníkov, 
ktoré by podľa názoru Komisie – a ako je to aj dnes – mali byť prijaté prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tzv. „praktické príručky“ sa stali štandardným znakom mnohých 
legislatívnych nástrojov týkajúcich sa hraníc a víz (Kódex hraníc, Eurosur), boli však prijaté v 
rôznych právnych formách (odporúčania, rozhodnutia). Nesú súvisiace riziko snahy „prepísať 
právne predpisy“, pridať nové prvky a znížiť význam základných právnych predpisov, keďže 
ide o jediný dokument, ktorý majú miestni pracovníci k dispozícii. Vzhľadom na súčasnú 
príručku, ktorá do kódexu pridáva nové prvky a stanovuje odchýlky, najlepším spôsobom, 
ako napredovať z hľadiska právnej istoty a z prevádzkového hľadiska, keďže konzulárni 
pracovníci by už mali mať spoločné a harmonizované „praktické pokyny“, je prijať tieto 
pokyny ako delegovaný akt, ktorým sa dopĺňa vízový kódex.


