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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre zahraničné veci víta návrh Komisie na zmenu nariadenia ES 539/2001.

Ako sa podrobne uvádza v návrhu Komisie, mechanizmus reciprocity je potrebné 
aktualizovať, aby bol plne v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ).

Výbor pre zahraničné veci súhlasí s tým, že súčasný mechanizmus reciprocity je účinný a 
netreba ho upravovať nad rámec nutnej kodifikácie. Ďalej je toho názoru, že predtým, ako 
Komisia predloží návrh na dočasné obnovenie vízovej povinnosti pre konkrétnu tretiu krajinu, 
je potrebné prerokovať vec v Rade a v Európskom parlamente.

Pokiaľ ide o návrh na zavedenie ochrannej doložky, výbor uznáva, že samotná existencia tejto
doložky, ktorá stanovuje všeobecný rámec pre budúcnosť, môže pomôcť prekonať neochotu 
niektorých členských štátov umožniť ďalšie postupy uvoľnenia vízového režimu a zvýšiť 
transparentnosť politiky a rozhodovacích mechanizmov EÚ voči partnerom. 

Zatiaľ čo je zrejmé, že sú potrebné relatívne ukazovatele navrhnuté v novom článku 1a, 
domnieva sa, že na zavedenie ochrannej doložky bude potrebné výrazné zvýšenie reálnych 
počtov. Víta odhodlanie Komisie nepostupovať automaticky a posudzovať vhodnosť 
pozastavenia platnosti zrušenia vízovej povinnosti pre konkrétnu tretiu krajinu s prihliadnutím 
na počet dotknutých členských štátov a na celkový vplyv aktuálnej „núdzovej situácie“ na 
migračnú situáciu v EÚ.

Ďalej trvá na tom, že Európska komisia by mala v každom hodnotení „núdzovej situácie“ brať 
do úvahy širší kontext zahraničnej politiky EÚ, najmä vplyv pozastavenia platnosti zrušenia 
vízovej povinnosti na politiky EÚ a vzťah k danej tretej krajine a jej susediacemu regiónu. 
Zavedenie bezvízového režimu je vždy jedným z prvkov užších vzťahov medzi EÚ a treťou 
krajinou alebo regiónom. Opätovné zavedenie vízovej povinnosti preto nemožno oddeliť od 
tohto širšieho procesu a najmä by to nemalo ohroziť súdržnosť vonkajšej politiky EÚ.

Výbor preto navrhuje, aby Komisia preskúmala oznámenie členského štátu nielen s 
prihliadnutím na údaje, ktoré poskytli členské štáty, a na správy, ktoré vypracovala agentúra 
FRONTEX a/alebo Európsky podporný úrad pre azyl, ale aj na základe hodnotenia, ktoré 
vypracuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Príslušné útvary Komisie, ako aj 
FRONTEX a Európsky podporný úrad pre azyl by preto mali čo najskôr zapojiť do tohto 
procesu aj ESVČ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Týmto nariadením sa ustanovuje vízová 
ochranná doložka umožňujúca rýchle 
dočasné pozastavenie platnosti zrušenia víz 
pre tretiu krajinu uvedenú na pozitívnom 
zozname v prípade núdzovej situácie 
vyžadujúcej okamžitú odozvu s cieľom 
riešiť ťažkosti, ktorým čelí jeden členský 
štát alebo niekoľko členských štátov, a 
zohľadňujúca celkový dosah núdzovej 
situácie na Európsku úniu ako celok;

(1) Týmto nariadením sa ustanovuje vízová 
ochranná doložka umožňujúca rýchle 
dočasné pozastavenie platnosti zrušenia víz 
pre tretiu krajinu uvedenú na pozitívnom 
zozname v prípade núdzovej situácie 
vyžadujúcej okamžitú odozvu s cieľom 
riešiť ťažkosti, ktorým čelí jeden členský 
štát alebo niekoľko členských štátov, a 
zohľadňujúca celkový dosah núdzovej 
situácie na Európsku úniu ako celok a 
dopad na jej zahraničné politiky s tretími 
krajinami v prípade pozastavenia platnosti 
zrušenia víz;

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že sa tiež musí venovať pozornosť dopadu opätovného zavedenia vízovej 
povinnosti na zahraničnú politiku EÚ a na vzťahy s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 539/2001
Článok 1a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odseky 2 až 5 tohto článku sa uplatňujú, 
ak sa jeden členský štát alebo niekoľko 
členských štátov nachádza v núdzovej 
situácii, ktorú charakterizuje ktorákoľvek z 
týchto okolností: 

1. Odseky 2 až 5 tohto článku sa uplatňujú, 
ak sa jeden členský štát alebo niekoľko 
členských štátov nachádza v núdzovej 
situácii, ktorú charakterizuje ktorákoľvek z 
týchto okolností:

(a) náhle, najmenej 50-percentné zvýšenie
počtu štátnych príslušníkov tretej krajiny 
uvedenej v prílohe II s nelegálnym 
pobytom na území členského štátu, ktoré 
nastalo v priebehu šiestich mesiacov 
v porovnaní s predchádzajúcim 
šesťmesačným obdobím;

(a) náhle a podstatné zvýšenie počtu 
štátnych príslušníkov tretej krajiny 
uvedenej v prílohe II s nelegálnym 
pobytom na území členského štátu, ktoré 
má vážny dopad na celkovú situáciu v 
oblasti migrácie v príslušných členských 
štátoch a ktoré nastalo v priebehu šiestich 
mesiacov v porovnaní s rovnakým
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obdobím v predchádzajúcom roku;
(b) náhle, najmenej 50-percentné zvýšenie 
počtu žiadateľov o azyl spomedzi štátnych 
príslušníkov tretej krajiny uvedenej 
v prílohe II, ktoré nastalo v priebehu 
šiestich mesiacov, ak miera kladného 
vybavenia žiadostí o azyl bola v porovnaní
s predchádzajúcim šesťmesačným
obdobím nižšia ako 3 %;

(b) náhle a podstatné zvýšenie počtu 
žiadateľov o azyl spomedzi štátnych 
príslušníkov tretej krajiny uvedenej 
v prílohe II, ktoré má vážny dopad na 
celkovú migračnú situáciu  v príslušných 
členských štátoch a ktoré nastalo v 
priebehu šiestich mesiacov, ak miera 
kladného vybavenia žiadostí o azyl bola 
v porovnaní s rovnakým obdobím v 
predchádzajúcom roku nižšia ako 3 %;

(c) náhle, najmenej 50-percentné zvýšenie 
počtu zamietnutých žiadostí o opätovné 
prijatie podaných členským štátom voči 
tretej krajine uvedenej v prílohe II vo 
vzťahu k jej štátnym príslušníkom, ktoré 
nastalo v priebehu šiestich mesiacov, v 
porovnaní s predchádzajúcim 
šesťmesačným obdobím.

(c) náhle a podstatné zvýšenie počtu 
zamietnutých žiadostí o opätovné prijatie 
podaných členským štátom voči tretej 
krajine uvedenej v prílohe II vo vzťahu 
k jej štátnym príslušníkom, ktoré má vážny 
dopad na celkovú migračnú situáciu  v 
príslušných členských štátoch a ktoré 
nastalo v priebehu šiestich mesiacov, v 
porovnaní s rovnakým obdobím v 
predchádzajúcom roku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 539/2001
Článok 1a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia preskúma oznámenie 
s prihliadnutím na počet členských štátov, 
ktorých sa týka niektorá zo situácií 
opísaných v ods. 1, a na celkový vplyv 
týchto zvýšení na migračnú situáciu v Únii, 
ktorú charakterizujú údaje poskytnuté 
členskými štátmi a správy vypracované 
agentúrou FRONTEX a/alebo Európskym 
podporným úradom pre azyl, a do troch 
mesiacov od jeho doručenia môže prijať 
vykonávacie rozhodnutie o pozastavení 
platnosti oslobodenia štátnych príslušníkov 
príslušnej tretej krajiny od vízovej 
povinnosti na obdobie šiestich mesiacov. 
Vykonávacie rozhodnutie prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 4a ods. 2. 

3. Komisia preskúma oznámenie s 
prihliadnutím na počet členských štátov, 
ktorých sa týka niektorá zo situácií 
opísaných v ods. 1, a na celkový vplyv 
týchto zvýšení na migračnú situáciu v Únii, 
ktorú charakterizujú údaje poskytnuté 
členskými štátmi a správy vypracované 
agentúrou FRONTEX a/alebo Európskym 
podporným úradom pre azyl. Komisia 
takisto vezme do úvahy vplyv možného 
obnovenia vízovej povinnosti na politiky 
Únie a vzťah k príslušnej tretej krajine a 
jej susediacemu regiónu, a to na základe 
správy Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť. Do troch mesiacov od doručenia 
oznámenia môže Komisia prijať 
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Vo vykonávacom rozhodnutí sa stanoví 
dátum, od ktorého nadobudne platnosť 
pozastavenie oslobodenia od vízovej 
povinnosti.

vykonávacie rozhodnutie o pozastavení 
platnosti oslobodenia štátnych príslušníkov 
príslušnej tretej krajiny od vízovej 
povinnosti na obdobie šiestich mesiacov. 
Vykonávacie rozhodnutie prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 4a ods. 2. 
Vo vykonávacom rozhodnutí sa stanoví 
dátum, od ktorého nadobudne platnosť 
pozastavenie oslobodenia od vízovej 
povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 539/2001
Článok 1a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia preskúma oznámenie 
s prihliadnutím na počet členských štátov, 
ktorých sa týka niektorá zo situácií
opísaných v ods. 1, a na celkový vplyv 
týchto zvýšení na migračnú situáciu v Únii, 
ktorú charakterizujú údaje poskytnuté 
členskými štátmi a správy vypracované 
agentúrou FRONTEX a/alebo Európskym 
podporným úradom pre azyl, a do troch 
mesiacov od jeho doručenia môže prijať 
vykonávacie rozhodnutie o pozastavení 
platnosti oslobodenia štátnych príslušníkov 
príslušnej tretej krajiny od vízovej 
povinnosti na obdobie šiestich mesiacov. 
Vykonávacie rozhodnutie prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 4a ods. 2.
Vo vykonávacom rozhodnutí sa stanoví 
dátum, od ktorého nadobudne platnosť 
pozastavenie oslobodenia od vízovej 
povinnosti.

3. Komisia bezodkladne informuje 
Európsky parlament a Radu o oznámení, 
ktoré dostala od príslušných členských 
štátov a preskúma toto oznámenie 
s prihliadnutím na počet členských štátov, 
ktorých sa týka niektorá zo situácií 
opísaných v ods. 1, a na celkový vplyv 
týchto zvýšení na migračnú situáciu v Únii, 
ktorú charakterizujú údaje poskytnuté 
členskými štátmi a správy vypracované 
agentúrou FRONTEX a/alebo Európskym 
podporným úradom pre azyl, a do troch 
mesiacov od jeho doručenia pošle Komisia 
výsledky svojho preskúmania 
Európskemu parlamentu a Rade, ktorí 
včas vyjadria svoje stanovisko, po ktorom 
môže Komisia prijať vykonávacie 
rozhodnutie o pozastavení platnosti 
oslobodenia štátnych príslušníkov 
príslušnej tretej krajiny od vízovej 
povinnosti na obdobie šiestich mesiacov. 
Vykonávacie rozhodnutie prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 4a ods. 2. 
Vo vykonávacom rozhodnutí sa stanoví 
dátum, od ktorého nadobudne platnosť 
pozastavenie oslobodenia od vízovej 
povinnosti.
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