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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 Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1683/95 
stanovujúce jednotný formát víz, pokiaľ ide o číslovanie víz
(KOM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2008)0188),

– so zreteľom na článok 62 ods. 2 písm. b) bod iii) Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0187/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

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

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Navrhovaná zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúceho jednotný 
formát víz úzko súvisí s vízovým informačným systémom (VIS), ktorý bude vytvorený 
nariadením VIS. Systém VIS po zavedení do prevádzky vyhľadá na základe čísla vízovej 
nálepky spis príslušnej žiadosti o vízum. Jedinečné číslo vízovej nálepky je preto podmienkou 
náležitého fungovania systému VIS.

Keďže súčasné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1683/95 a ďalšie technické špecifikácie 
neviedli v členských štátoch k jedinečnému číslovaniu víz, znenie prílohy nariadenia č. 
1683/95 treba zmeniť, aby sa pred nadobudnutím účinnosti systému VIS zabezpečilo 
harmonizované číslovanie vízovej nálepky.

Vzhľadom na to, že je to cieľom navrhovanej zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1683/95, 
spravodajca navrhuje schváliť návrh Komisie bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
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