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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 562/2006 ), pokiaľ ide o používanie Vízového informačného systému 
(VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc
(KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0101),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0086/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 562/2006
Článok 7 ods. 3 – písmeno aa – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

pri vykonávaní dôkladných kontrol 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
sú držiteľmi víza, však pohraničná stráž 
v rámci nesystematického postupu môže 
pristúpiť k nahliadnutiu do Vízového 
informačného systému (VIS) na základe 
rozhodnutia veliaceho príslušníka 
pohraničnej stráže;

Or. sl



PE405.724v01-00 6/7 PR\719375SK.doc

SK

Odôvodnenie

Systematické kontroly vykonávané pomocou VIS pri každom prekročení vonkajšej hranice 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza, predĺži čakacie doby na 
hraničných priechodoch, najmä počas turistickej sezóny, ako aj na začiatku a konci obdobia 
sviatkov. Spravodajca preto navrhuje, aby veliaci príslušník pohraničnej stráže mohol v rámci 
nesystematického postupu rozhodnúť o nahliadnutí do VIS. Toto opatrenie bude užitočné pre 
občanov EÚ a tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepotrebujú vízum na vstup do 
EÚ, pretože prispeje ku skráteniu radov čakajúcich na hraničných priechodoch.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament je zapojený do spolurozhodovacieho postupu, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o využitie Vízového informačného systému (VIS) 
podľa Kódexu schengenských hraníc. Zmeny a doplnenia Kódexu schengenských hraníc 
v súvislosti s používaním Vízového informačného systému (VIS), ktoré navrhuje Komisia, 
počítajú s tým, že dôkladná hraničná kontrola štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 
držiteľmi víz, bude zahŕňať aj nahliadnutie do VIS v súlade s ustanoveniami nariadenia o VIS 
(kontrola čísla víza a odobratie odtlačkov prstov všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín 
pri každom prekročení hranice). Cieľom návrhu je doplniť nariadenie o VIS stanovením 
príslušných spoločných pravidiel prostredníctvom zmien a doplnení Kódexu schengenských 
hraníc a tým zabezpečiť efektívne a harmonizované využívanie VIS na vonkajších hraniciach.

Nariadenie o VIS definuje účel a funkcie VIS, ako aj zodpovednosť za VIS, zatiaľ čo zmena a 
doplnenie Spoločných konzulárnych pokynov (SKP) vytvorí právny základ pre členské štáty 
na povinné odoberanie biometrických identifikačných znakov žiadateľov o víza. V súlade 
s nariadením o VIS má pohraničná stráž prístup k vyhľadávaniu vo VIS na účely overovania 
pomocou čísla vízovej nálepky v kombinácii s odtlačkami prstov držiteľa víza. Vyhľadávanie 
iba pomocou čísla vízovej nálepky sa môže vykonávať maximálne tri roky od zavedenia 
týchto postupov. Obdobie troch rokov sa môže skrátiť v prípade vzdušných hraníc.

Systematické kontroly vykonávané pomocou VIS pri každom prekročení vonkajšej hranice 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza, predĺži čakacie doby na 
hraničných priechodoch, najmä počas turistickej sezóny, ako aj na začiatku a konci obdobia 
sviatkov. Vzhľadom na skutočnosť, že v posledných rokoch sa Európa stala mimoriadne 
atraktívnou turistickou destináciou aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na vstup do 
EÚ potrebujú vízum, bude nevyhnutné, aby sa primerane zmiernili dôsledky zavedenia VIS 
na vonkajších hraniciach. Spravodajca preto navrhuje, aby veliaci príslušník pohraničnej 
stráže mohol na individuálnom základe rozhodnúť o nahliadnutí do VIS. Toto opatrenie bude 
užitočné pre občanov EÚ a tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepotrebujú vízum 
na vstup do EÚ, pretože prispeje ku skráteniu doby čakania na hraničných priechodoch.

Pohraničná stráž bude aj naďalej kontrolovať, či štátni príslušníci tretích krajín spĺňajú všetky 
podmienky na vstup do EÚ (podľa článku 5 Kódexu schengenských hraníc) a na základe 
vlastných skúseností a informácií nahliadnu do VIS a vhodným spôsobom tým prispejú k 
zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ.
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