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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III 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.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/1624
(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0631),

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 21. marca 2019 rozdeliť návrh 
Komisie a poveriť Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby vypracoval samostatnú legislatívnu správu k ustanoveniam týkajúcim sa systému 
FADO (falošné a pravé doklady online), konkrétne k odôvodneniam 80 až 83, 102, 114 
a 115 a k článku 80 návrhu Komisie;

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 
písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C8-0150/2019),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 12. decembra 20181,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 20192,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0000/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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

1 Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 62.
2 Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 74.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži o systéme pre falošné a pravé doklady 
online („FADO“),

a zrušení jednotnej akcie Rady 
98/700/JHA, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 
a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1624

ktorým sa zrušuje jednotná akcia Rady 
98/700/SVV

Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
lídrov 
v Salzburgu 19. – 20. septembra 2018

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(80) Európsky systém archivácie 
vyobrazení falošných a pravých dokladov 
online (FADO) bol zriadený jednotnou 
akciou Rady 98/700/SVV1a v rámci 
Generálneho sekretariátu Rady. Systém 
FADO bol vytvorený s cieľom uľahčiť 
výmenu informácií medzi orgánmi 
členských štátov o pravých dokladoch a o 
známych metódach falšovania a 
pozmeňovania. Zabezpečuje elektronické 
uchovávanie, rýchlu výmenu a 
potvrdzovanie informácií o pravých a 
falošných dokladoch. Vzhľadom na to, že 
odhaľovanie falošných dokladov je 
dôležité aj pre občanov, organizácie a 
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podniky, Generálny sekretariát Rady 
sprístupnil pravé doklady aj vo Verejnom 
registri pravých preukazov totožnosti a 
cestovných dokladov online (PRADO).
_________________
1a Jednotná akcia (98/700/SVV) 
z 3. decembra 1998 prijatá Radou 
na základe článku K.3 Zmluvy 
o Európskej únii, týkajúca sa zriadenia 
Európskeho systému archivácie 
vyobrazení (FADO), Ú. v. ES L 333, 9.12. 
1998, s. 4).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(81) Vo svojich záveroch z 27. marca 
2017 Rada uviedla, že riadenie systému 
FADO je zastarané a že na to, aby bolo 
možné pokračovať v plnení požiadaviek 
politík spravodlivosti a vnútorných vecí, je 
potrebná zmena jeho právneho základu. 
Rada takisto poznamenala, že v tejto 
súvislosti by sa mohli zužitkovať synergie 
medzi využívaním odborných znalostí 
agentúry v oblasti podvodov týkajúcich sa 
dokladov a prácou, ktorú už agentúra 
v tejto oblasti vykonáva. Agentúra by 
preto od Generálneho sekretariátu Rady 
Európskej únie mala prevziať správu, ako 
aj prevádzkové a technické riadenie 
systému FADO.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81a) Toto nariadenie predstavuje 
potrebný nový legislatívny základ 
upravujúci systém FADO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81b) Hoci sa falošné doklady a podvody 
s osobnými údajmi často odhalia na 
vonkajších hraniciach Únie, boj proti 
falošným dokladom je oblasťou, na ktorú 
sa vzťahuje policajná spolupráca. 
Podvodné používanie dokladov v 
schengenskom priestore v posledných 
rokoch výrazne vzrástlo. Podvody v oblasti 
dokladov a podvody s osobnými údajmi 
zahŕňajú výrobu a používanie falšovaných 
dokladov, pozmeňovanie pravých 
dokladov, ako aj používanie pravých 
dokladov získaných podvodným konaním 
alebo skreslením skutočností. Falošné 
doklady sú viacúčelovým nástrojom na 
páchanie trestných činov, pretože sa môžu 
opakovane používať na podporu rôznych 
trestných činností vrátane legalizácie 
príjmov z trestnej činnosti a terorizmu. 
Techniky používané na výrobu falošných 
dokladov sú čoraz dômyselnejšie a 
vyžadujú si vysokokvalitné informácie o 
možnostiach odhalenia podvodu, najmä 
ochranné prvky a opis podvodov, ako aj 
častú aktualizáciu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81d) Podvody v oblasti dokladov môžu 
v konečnom dôsledku ohroziť vnútornú 
bezpečnosť schengenského priestoru ako 
priestoru bez kontroly vnútorných hraníc. 
Používanie systému FADO ako 
elektronického úložného systému 
s opisom prvkov v pravých, ako aj 
falošných dokladoch, pomocou ktorých 
možno odhaliť podvod, je dôležitým 
nástrojom na boj proti podvodom v oblasti 
dokladov, a to najmä na vonkajších 
hraniciach schengenského priestoru. 
Tým, že systém FADO poskytuje podporu 
polícii, pohraničnej stráži, colným 
orgánom a iným orgánom presadzovania 
práva členských štátov v boji proti 
falošným dokladom, prispieva 
k zachovávaniu vysokej úrovne 
bezpečnosti v schengenskom priestore, 
v dôsledku čoho predstavuje dôležitý 
nástroj na uplatňovanie ustanovení 
schengenského acquis začleneného do 
rámca Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81e) Systém FADO by mal obsahovať 
informácie o všetkých typoch pravých 
a falošných cestovných dokladov, 
dokladov totožnosti a dokladov o pobyte, 
matričných dokladov, vodičských 
preukazov, osvedčení o evidencii vozidiel 
a iných súvisiacich úradných dokladov, 
ktoré by mohli byť použité pri podávaní 
žiadosti o cestovné doklady, doklady 
o pobyte alebo doklady totožnosti 
vydávané členskými štátmi, tretími 
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krajinami, územnými celkami, 
medzinárodnými organizáciami a inými 
subjektmi, na ktoré sa vzťahuje 
medzinárodné právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81f) Hoci členské štáty môžu zachovať 
alebo vyvíjať svoje národné systémy 
obsahujúce informácie o pravých 
a falošných dokladoch, mala by sa na ne 
vzťahovať povinnosť poskytovať 
agentúre informácie o pravých 
a falošných dokladoch, ktoré vlastnia. 
Agentúra by mala tieto informácie vložiť 
do systému FADO, aby sa zaručila 
jednotnosť a kvalita informácií. Členské 
štáty by mali predovšetkým poskytnúť 
všetky ochranné prvky nových verzií 
pravých dokladov, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie, ktoré vydajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81 g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81g) S cieľom zabezpečiť, aby členské 
štáty vykonávali kontrolu podvodov 
v oblasti dokladov na vysokej úrovni, mali 
by mať do systému FADO prístup orgány 
členských štátov, ktoré sú príslušné v tejto 
oblasti podvodov, napr. hraničná polícia, 
iné orgány presadzovania práva alebo iné 
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tretie strany. Takýto prístup by sa mal 
spresniť prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Zároveň by mal systém FADO 
umožniť používateľom, aby mali 
k dispozícii informácie o každej novej 
odhalenej metóde falšovania 
a pozmeňovania a o nových pravých 
dokladoch, ktoré sú v obehu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(82) Systém FADO by mal poskytovať 
rôznym zainteresovaným stranám vrátane 
širokej verejnosti rôzne úrovne prístupu 
k dokladom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

82a) V uplynulých rokoch nadobudla 
agentúra odborné znalosti v oblasti 
podvodov týkajúcich sa dokladov. 
Agentúra má preto od Generálneho 
sekretariátu Rady prevziať správu, ako aj 
prevádzkové a technické riadenie systému 
FADO, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 
2019/.... Okrem prevodu systému FADO 
by mala agentúra poskytovať členským 
štátom pomoc takmer v reálnom čase pri 
odhaľovaní a identifikácii falšovaných 
dokladov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(83) Počas prechodného obdobia by sa 
mala zabezpečiť plná prevádzka systému 
FADO, kým sa prevod definitívne 
nevykoná a existujúce údaje sa neprenesú 
do nového systému. Vlastníctvo 
existujúcich údajov by sa potom malo 
previesť na agentúru.

(83) Je potrebné zabezpečiť, aby bol 
systém FADO počas prechodného 
obdobia plne funkčný, až kým sa prevod 
definitívne nevykoná a existujúce 
informácie sa neprenesú do nového 
systému. Vlastníctvo existujúcich údajov 
by sa potom malo previesť na agentúru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

83a) Toto nariadenie by nemalo mať 
vplyv na právomoc členských štátov, 
pokiaľ ide o uznávanie cestovných pasov, 
cestovných dokladov, víz alebo iných 
dokladov totožnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 101 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

101a) S cieľom zabezpečiť účinné 
vykonávanie systému FADO by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
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akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o stanovenie technických špecifikácií 
upravujúcich zadávanie informácií do 
systému FADO a ich uchovávanie v tomto 
systéme v súlade s najprísnejšími 
normami a postupy pre kontrolu 
a overovanie informácií v systéme FADO. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. 
Predovšetkým v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov by Európsky 
parlament a Rada mali dostať všetky 
dokumenty súčasne s expertmi členských 
štátov a ich experti by mali mať 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
__________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(102) V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok na vykonávanie tohto 
nariadenia by sa vykonávacie právomoci 
mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide 
o praktickú príručku na vykonávanie 
a riadenie systému EUROSUR, 
podrobnosti o informačných vrstvách 
situačných prehľadov a pravidlá 
vytvárania osobitných situačných 
prehľadov, opatrenia na zmiernenie rizík 

(102) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
stanovenie opatrení poskytujúcich prístup 
orgánom členských štátov príslušným v 
oblasti podvodov s dokladmi a opatrení 
poskytujúcich obmedzený prístup tretím 
stranám, ako sú letecké spoločnosti, 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, 
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na vonkajších hraniciach, ktoré má 
agentúra vykonávať a pri vykonávaní 
ktorých sa od členských štátov vyžaduje 
spolupráca s agentúrou, pravidlá platieb 
finančnej podpory pre rozvoj stáleho 
zboru európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráže a monitorovanie podmienok 
vzťahujúcich sa na finančnú podporu, 
praktickú príručku o európskej spolupráci 
pri činnostiach pobrežnej stráže, 
technické špecifikácie a postupy systému 
FADO. Uvedené právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/201127.

tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie. Uvedené právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/201127.

___________________ ___________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

102a) V súlade s článkami 1 a 2 
Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý 
je pripojený k Zmluve o Európskej únii 
a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, 
sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto 
nariadenia, nie je ním viazané ani 
nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom 
na to, že toto nariadenie je založené na 
schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade 
s článkom 4 uvedeného protokolu 
rozhodne do šiestich mesiacov po 
rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho 
bude transponovať do svojho 



PE641.177v01-00 16/30 PR\1188750SK.docx

SK

vnútroštátneho práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

102b) Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje 
na tomto nariadení v súlade s článkom 5 
ods. 1 Protokolu č. 19 o schengenskom 
acquis začlenenom do rámca Európskej 
únie, ktorý je pripojený k Zmluve 
o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní 
Európskej únie, a v súlade s článkom 8 
ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES1a.
____________
1a Rozhodnutie Rady 2000/365/ES 
z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska zúčastňovať sa na 
niektorých ustanoveniach schengenského 
acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

102c) Írsko sa zúčastňuje na tomto 
nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 
Protokolu č. 19 o schengenskom acquis 
začlenenom do rámca Európskej únie, 
ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej 
únii a k Zmluve o fungovaní Európskej 
únie, a v súlade s článkom 6 ods. 2 
rozhodnutia Rady 2002/192/ES1a.
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________________
1a Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. 
februára 2002 o požiadavke Írska 
zúčastňovať sa na niektorých 
ustanoveniach schengenského acquis 
(Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

102d) Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto 
nariadenie predstavuje vývoj ustanovení 
schengenského acquis v zmysle Dohody 
uzavretej medzi Radou Európskej únie 
a Islandskou republikou a Nórskym 
kráľovstvom o pridružení Islandskej 
republiky a Nórskeho kráľovstva 
pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji 
schengenského acquis, ktoré patria do 
oblasti uvedenej v článku 1 bode H 
rozhodnutia Rady 1999/437/ES o určitých 
vykonávacích predpisoch k uvedenej 
dohode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

102e) Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto 
nariadenie predstavuje vývoj ustanovení 
schengenského acquis v zmysle Dohody 
medzi Európskou úniou, Európskym 
spoločenstvom a Švajčiarskou 
konfederáciou o pridružení Švajčiarskej 
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konfederácie k vykonávaniu, 
uplatňovaniu a vývoju schengenského 
acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej 
v článku 1 bode H rozhodnutia Rady 
1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 
rozhodnutí Rady 2004/849/ES 
a 2004/860/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 102 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

102f) Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto 
nariadenie predstavuje vývoj ustanovení 
schengenského acquis v zmysle Protokolu 
medzi Európskou úniou, Európskym 
spoločenstvom, Švajčiarskou 
konfederáciou a Lichtenštajnským 
kniežatstvom o pristúpení 
Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode 
medzi Európskou úniou, Európskym 
spoločenstvom a Švajčiarskou 
konfederáciou o pridružení Švajčiarskej 
konfederácie k vykonávaniu, 
uplatňovaniu a vývoju schengenského 
acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej 
v článku 1 bode H rozhodnutia Rady 
1999/437/ES v spojení s článkom 3 
rozhodnutia Rady 2011/349/EÚ 
a článkom 3 rozhodnutia Rady 
2011/350/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 114
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(114)  [S európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov sa 
konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 45/2001 a európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov 
vydal stanovisko…]

(114)  Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov bol konzultovaný v súlade 
s článkom 28 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/20011a 7. novembra 2018 
a stanovisko vydal 30. novembra 2018.
________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 115

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(115)  Cieľom tohto nariadenia je zmeniť 
a rozšíriť ustanovenia nariadenia (EÚ) 
2016/1624 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 
a prispôsobiť jednotnú akciu Rady 
98/700/SVV inštitucionálnemu rámcu 
vymedzenému v ZFEÚ. Keďže zmeny, 
ktoré sa majú vykonať, sú početné a ich 
charakter je závažný, uvedené právne akty 
by sa mali v záujme jasnosti nahradiť 
a zrušiť,

(115)  Cieľom tohto nariadenia je 
prispôsobiť jednotnú akciu Rady 
98/700/SVV inštitucionálnemu rámcu 
vymedzenému v ZFEÚ. Keďže zmeny, 
ktoré sa majú vykonať, sú početné a ich 
charakter je závažný, uvedená jednotná 
akcia by sa mala v záujme jasnosti 
nahradiť a zrušiť,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 80 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80a
Predmet úpravy a účel systému FADO

Týmto nariadením sa zriaďuje systém pre 
falošné a pravé doklady online (FADO).
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Účelom systému FADO je poskytovať 
aktuálne informácie o pravých 
a falšovaných dokladoch a prispieť k boju 
proti podvodom v oblasti dokladov a proti 
podvodom s osobnými údajmi, a to 
výmenou informácií o ochranných 
prvkoch a potenciálnych 
charakteristických znakoch falšovania 
v pravých a falošných dokladoch medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
a poskytovaním informácií o pravých 
dokladoch širokej verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 80 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80b
Rozsah pôsobnosti

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 80 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80c
Kategórie dokladov a údajov 

obsiahnutých v systéme FADO
1. FADO zahŕňa:
a) informácie (vrátane obrázkov) o 
pravých dokladoch a ich ochranných 
prvkoch;
b) informácie (vrátane obrázkov) o 
falošných, pozmenených či sfalšovaných 
dokladoch alebo pseudodokladoch, ako aj 
o charakteristických znakoch ich 
falšovania;
c) súhrnné informácie o technikách 
falšovania a pozmeňovania;
d) súhrnné informácie o ochranných 
prvkoch pravých dokladov;
e) štatistiky o odhalených falošných 
dokladoch;
f) odporúčania o účinných 
spôsoboch odhaľovania konkrétnych 
spôsoboch falšovania a pozmeňovania. 
Systém FADO môže obsahovať aj 
príručky, zoznamy kontaktných údajov 
a informácie o platných cestovných 
dokladoch a ich uznávaní členskými 
štátmi, ako aj ďalšie užitočné súvisiace 
informácie. 
Môže obsahovať osobné údaje len 
v takom rozsahu, v akom sa nachádzajú 
na vzorovom doklade a falšovaných 
dokladoch. Členské štáty zaručia, 
že fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 
použité na vzorových dokladoch, na to 
udelili súhlas, vrátane súhlasu 
so spracovaním týchto údajov v systéme 
FADO. Tieto údaje nesmú umožňovať 
identifikáciu žiadnej osoby. 
2. Členské štáty zasielajú údaje o 
pravých a falošných dokladoch, ktoré 
majú k dispozícii, Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len 
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„agentúra“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 80 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80d
Povinnosti agentúry

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 80 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80e
Architektúra systému FADO a prístup do 

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 80 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80f
Spracúvanie osobných údajov agentúrou

Agentúra pri spracúvaní osobných údajov 
uplatňuje nariadenie (EÚ) 2018/1725.
Agentúra vkladá do systému osobné údaje 
len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
opis alebo ilustráciu metódy falšovania. 
Agentúra zabezpečí primeranú 
anonymizáciu týchto údajov, pokiaľ je to 
možné spôsobom, ktorý zamedzuje 
identifikáciu akejkoľvek fyzickej osoby 
prostredníctvom systému FADO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 80 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Article 80g
Delegované a vykonávacie akty

1. Komisia prijíma delegované akty 
v súlade s článkom 80h s cieľom 
stanoviť:
a) technické špecifikácie pre 
vkladanie informácií do systému a ich 
uchovávanie v ňom podľa prísnych 
noriem;
b) postupy kontroly a overovania 
informácií obsiahnutých v systéme.
2. Komisia prijíma vykonávacie akty, 
pokiaľ ide o:
a) stanovenie opatrení, ktorými sa 
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udeľuje prístup do systému FADO pre 
orgány členských štátov príslušné 
v oblasti podvodov s dokladmi;
b) stanovenie opatrení, ktorými sa 
udeľuje obmedzený prístup do systému 
FADO tretím stranám, ako sú letecké 
spoločnosti, inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry EÚ, tretie krajiny alebo 
medzinárodné organizácie;
c) určenie dátumu definitívnej 
implementácie systému FADO agentúrou.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 80i ods. 2. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 80 h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80h
Vykonávanie delegovania právomoci

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 80 i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80i
Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor zriadený 
nariadením Rady (ES) č. 1683/951a. 
Uvedený výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
___________________
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1a Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. 
mája 1995 stanovujúce jednotný formát 
víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 80 j (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80j
Zrušenie a prechodné ustanovenia

1. Jednotná akcia 98/700/SVV sa 
zrušuje s účinnosťou odo dňa definitívnej 
implementácie systému Európskou 
agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž, ktorý sa stanoví vykonávacím aktom 
prijatým v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 80i 
ods. 2.
2. Členské štáty súhlasia s tým, 
že Generálny sekretariát Rady zašle 
do systému údaje o pravých a falošných 
dokladoch, ktoré vlastnia a ktoré 
v súčasnosti obsahuje systém FADO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 80 k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80k
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.



PR\1188750SK.docx 29/30 PE641.177v01-00

SK

Or. en



PE641.177v01-00 30/30 PR\1188750SK.docx

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta a podporuje návrh ako posledný prvok na dokončenie reformy európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá zabezpečí lepšiu ochranu vonkajších hraníc Únie. 
 
Návrhy uvedené v tomto návrhu správy lepšie objasňujú úlohu agentúry Frontex pri vytváraní 
systému falošných a pravých dokladov online (FADO). Spravodajkyňa navrhuje doladiť 
rozsah pôsobnosti systému FADO tak, aby zahŕňal vzory pravých a príklady falošných 
cestovných dokladov, dokladov totožnosti a dokladov o pobyte, matričných dokladov, 
vodičských preukazov, osvedčení o evidencii vozidiel a iných súvisiacich úradných dokladov, 
ktoré by mohli byť použité pri podávaní žiadosti o cestovné doklady, doklady o pobyte alebo 
doklady totožnosti. Agentúra Frontex bude okrem toho poverená zadávaním informácií do 
systému FADO, aby sa zaručila jednotnosť informácií.
 
Spravodajkyňa sa domnieva, že agentúre by sa mala umožniť pružnosť potrebná na zriadenie 
a modernizáciu systému. Agentúra Frontex bude môcť lepšie pomáhať členským štátom pri 
odhaľovaní a identifikácii falšovaných dokladov, a to poskytovaním pomoci členským štátom 
takmer v reálnom čase a vytváraním nového dokumentu s odporúčaniami týkajúcimi sa 
účinných spôsobov odhaľovania konkrétnych metód falšovania a pozmeňovania. 
 
Európsky parlament sa zapojí aj do vykonávacích opatrení súvisiacich s týmto nariadením, 
a to tým, že navrhuje, aby sa vo viacerých prípadoch namiesto vykonávacích aktov použili 
delegované akty. A napokon spravodajkyňa posilnila všetky ustanovenia o osobných údajoch, 
aby sa zabezpečilo, že ich použitie nebude môcť v nijakom prípade viesť k identifikácii 
konkrétnej osoby prostredníctvom systému FADO.


