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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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni 
príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0290),

– 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 Európskemu parlamentu (C7 
0135/2011),

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

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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 postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 

(1) Týmto nariadením sa ustanovuje 
mechanizmus na rýchle dočasné 
pozastavenie platnosti zrušenia víz pre 
tretiu krajinu uvedenú v prílohe II 
nariadenia (ES) č. 539/2001 v prípade 
núdzovej situácie vyžadujúcej okamžitú 
odozvu s cieľom riešiť ťažkosti, ktorým 
čelí jeden členský štát alebo niekoľko 
členských štátov, a zohľadňujúci celkový 
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situácie na Európsku úniu ako celok; dosah núdzovej situácie na Európsku úniu 
ako celok;

Or. es

Odôvodnenie

Názov mechanizmu môže viesť k nejasnostiam, a preto je vhodné ho vypustiť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania vízovej 
ochrannej doložky by sa vykonávacie 
právomoci mali preniesť na Komisiu. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením 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.

(2) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania pozastavenia 
platnosti zrušenia vízovej povinnosti by sa 
vykonávacie právomoci mali preniesť na 
Komisiu. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
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.

Or. es

Odôvodnenie

Názov mechanizmu môže viesť k nejasnostiam, a preto je vhodné ho vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Európsky parlament ako orgán 
zastupujúci európskych občanov musí byť 
prizvaný k schôdzam výboru povereného 
preskúmaním žiadosti o pozastavenie.
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Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa Európsky parlament ako jediný orgán Spoločenstva, ktorého členov  
priamo volia európski občania, mohol zúčastniť ako hosť na celom komitologickom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Mechanizmus týkajúci sa reciprocity, 
ktorý by sa mal uplatniť v prípade, že 
niektorá z tretích krajín zahrnutá do prílohy 
II nariadenia (ES) č. 539/2001 sa rozhodne 
uložiť vízovú povinnosť štátnym 
príslušníkom jedného členského štátu alebo 
niekoľkých členských štátov, sa musí 
upraviť vzhľadom na nadobudnutie 
platnosti Lisabonskej zmluvy v kombinácii 
s judikatúrou Európskeho súdneho dvora o 
sekundárnych právnych základoch. 

(3) Mechanizmus týkajúci sa reciprocity, 
ktorý by sa mal uplatniť v prípade, že 
niektorá z tretích krajín zahrnutá do prílohy 
II nariadenia (ES) č. 539/2001 sa rozhodne 
uložiť vízovú povinnosť štátnym 
príslušníkom jedného členského štátu alebo 
niekoľkých členských štátov, sa musí 
upraviť vzhľadom na nadobudnutie 
platnosti Lisabonskej zmluvy v kombinácii 
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie o sekundárnych právnych základoch. 

Or. es

Odôvodnenie

Ide o obyčajnú technickú úpravu, ktorou sa spresňuje, ktorý súd má právomoc rozhodovať vo 
všetkých sporoch v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Je potrebné pripomenúť obsah 
vyhlásenia Európskeho parlamentu z 8. 
marca 2011 o obnove reciprocity v oblasti 
vízového režimu, v ktorom žiadal 
Európsku komisiu, aby vytvorila „nový 
mechanizmus, ktorý bude zárukou úplnej 
reciprocity v oblasti víz pre všetky členské 
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štáty a zároveň zabezpečí, že ak nečlenská 
krajina EÚ poruší túto reciprocitu 
v oblasti víz, všetky členské štáty okamžite 
obnovia vízovú povinnosť pre štátnych 
príslušníkov tejto krajiny“.-

Or. es

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečil súlad s vyjadrením Európskeho parlamentu z marca 2011 je potrebné 
konkrétne poukázať na výzvu obsiahnutú v uvedenom vyhlásení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Mechanizmus reciprocity sa uplatní v 
prípade, že tretia krajina uvedená v 
prílohe II k nariadeniu (ES) č. 539/2001 
znova zavedie alebo zachová vízovú 
povinnosť pre štátnych príslušníkov 
niektorého členského štátu. 

Or. es

Odôvodnenie

Mechanizmus reciprocity musí obsiahnuť všetky predpokladané situácie, kedy môže dôjsť k 
jeho nedodržaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) So zreteľom na určité záväzky 
členských štátov vyplývajúce 
z medzinárodných dohôd uzavretých 
Spoločenstvom pred nadobudnutím 
účinnosti nariadenia (ES) č. 539/2001, 

(7) So zreteľom na určité záväzky 
členských štátov vyplývajúce 
z medzinárodných dohôd uzavretých 
Európskym spoločenstvom pred 
nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) 
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ktoré znamenajú nutnosť odchýliť sa od 
spoločných vízových pravidiel, sa týmto 
nariadením zavádza ustanovenie 
umožňujúce členským štátom oslobodiť 
osoby poskytujúce služby počas trvania 
ich pobytu od vízovej povinnosti v miere 
potrebnej na plnenie týchto záväzkov.

č. 539/2001, ktoré znamenajú nutnosť 
odchýliť sa od spoločných vízových 
pravidiel, sa vychádza z judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie.

Or. es

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo tomu, že na základe budúcich rozsudkov Súdneho dvora bude nevyhnutné 
uskutočniť v tomto nariadení nové úpravy, je potrebné vopred sa držať judikatúry Súdneho 
dvora, či už v konkrétnom prípade uvedenej tretej krajiny alebo v akomkoľvek inom prípade, 
ktorý môže byť predmetom prešetrovania uvedeného súdu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Toto nariadenie tvorí právny základ 
udelenia vízovej povinnosti alebo 
oslobodenia od vízovej povinnosti pre 
držiteľov priepustiek, diplomatických 
alebo služobných pasov vydaných 
niektorými subjektmi podliehajúcimi 
medzinárodnému právu, ktoré nie sú 
medzinárodnými medzivládnymi 
organizáciami.

(8) Toto nariadenie tvorí právny základ 
udelenia vízovej povinnosti alebo 
oslobodenia od vízovej povinnosti pre 
držiteľov cestovných dokladov vydaných 
niektorými subjektmi podliehajúcimi 
medzinárodnému právu, ktoré nie sú 
medzinárodnými medzivládnymi 
organizáciami.

Or. es

Odôvodnenie

Tento PDN zabezpečuje súlad s nedávno prijatými legislatívnymi nástrojmi a jeho cieľom je 
zabrániť možnému opomenutiu iných dokladov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a – bod ii – zarážka 1
Nariadenie (ES) č. 539/2001
Článok 1 – odsek 2 – druhý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- „členovia posádok civilných lietadiel, „členovia posádok civilných lietadiel pri 
výkone služby; 

Or. es

Odôvodnenie

Objasnenie je potrebné na to, aby sa zabránilo možnému zneužívaniu oslobodenia od vízovej 
povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 539/2001
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) v odseku 4 sa písmeno c) nahrádza 
takto:

b) odsek 4 sa nahrádza takto:

4. Zavedenie vízovej povinnosti pre 
štátnych príslušníkov niektorého 
členského štátu treťou krajinou, ktorá 
figuruje na zozname II. Dodatku, je 
dôvodom na to, aby sa uplatnili 
nasledujúce ustanovenia:
a) dotknutý členský štát písomne oznámi 
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 
túto skutočnosť do 90 dní od zavedenia 
vízovej povinnosti alebo jeho ohlásenia; 
toto oznámenie sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie, v sérii C. 
Oznámenie obsahuje dátum začiatku 
uplatňovania opatrenia a druh cestovných 
dokladov a víz, na ktoré sa bude 
vzťahovať.
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Ak sa tretia krajina rozhodne zrušiť 
vízovú povinnosť pred uplynutím tejto 
lehoty, oznámenie sa stáva 
bezpredmetným;
b) Komisia bezodkladne po uverejnení 
tohto oznámenia a po porade s dotknutým 
členským štátom podnikne s orgánmi 
tretej krajiny kroky s cieľom obnoviť 
bezvízový styk a čo najskôr oboznámi 
Parlament a Radu o stave rokovaní, 

c) „Do 90 dní po uverejnení uvedeného
oznámenia Komisia po porade s dotknutým 
členským štátom predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade. K 
správe môže pripojiť návrh na dočasné
obnovenie vízovej povinnosti pre štátnych 
príslušníkov tretej krajiny, ktorej sa to 
týka. Komisia môže takýto návrh predložiť 
aj po prerokovaní jej správy v Európskom 
parlamente a v Rade. Európsky parlament 
a Rada o tomto návrhu rozhodnú v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom.“

c) ak do 90 dní od momentu uverejnenia
oznámenia tretia krajina vízovú povinnosť 
nezrušila, Komisia po porade s dotknutým 
členským štátom navrhne obnovenie 
vízovej povinnosti pre štátnych 
príslušníkov tretej krajiny, ktorej sa to 
týka, na obdobie 12 mesiacov. Toto 
obdobie sa predĺži o ďalších 12 mesiacov, 
ak Komisia po uplynutí prvotného 
obdobia neuplatnila svoje právo predložiť 
návrh na zmenu a doplnenie tohto 
nariadenia s cieľom presunúť príslušnú 
tretiu krajinu do prílohy 1.  Európsky 
parlament a Rada o tomto návrhu rozhodnú 
v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom.

d) ak to Komisia uzná za potrebné, môže 
predložiť návrh na obnovenie vízovej 
povinnosti pre štátnych príslušníkov tretej 
krajiny na obdobie 12 mesiacov, ako sa 
uvádza v písmene c), aj bez 
predchádzajúceho predloženia správy. Pri 
tomto návrhu sa uplatňuje postup 
ustanovený v písmene c). Dotknutý 
členský štát môže uviesť, či si želá, aby 
Komisia upustila od dočasného obnovenia 
takejto vízovej povinnosti bez 
predchádzajúcej správy;
e) postup uvedený v písmenách c) a d)
nebude mať dosah na právo Komisie 
predložiť návrh na zmenu a doplnenie 
tohto nariadenia s cieľom presunúť 
dotknutú tretiu krajinu do prílohy I.
Pokiaľ sa prijme dočasné opatrenie, ako 
sú tie uvedené v písm. c) a d), Komisia 
predloží návrh na zmenu a doplnenie 
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tohto nariadenia do deviatich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti dočasného 
opatrenia. Takýto návrh zahŕňa tiež 
ustanovenia na pozastavenie dočasných 
opatrení prijatých podľa postupov 
uvedených v písmenách c) a d). Komisia 
sa bude medzitým ďalej usilovať 
presvedčiť orgány dotknutej tretej krajiny, 
aby obnovili zrušenie vízovej povinnosti 
pre štátnych príslušníkov dotknutého 
členského štátu;
f) ak daná tretia krajina zruší vízovú 
povinnosť, členský štát túto skutočnosť 
bezodkladne oznámi Rade a Komisii. Toto 
oznámenie sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie, v sérii C.
Platnosť akéhokoľvek dočasného 
opatrenia zavedeného v súlade s 
písmenom d) sa skončí sedem dní od 
uverejnenia oznámenia v Úradnom 
vestníku. V prípade, že daná tretia krajina 
zaviedla vízovú povinnosť pre štátnych 
príslušníkov dvoch alebo viacerých 
členských štátov, bude platnosť 
dočasného opatrenia ukončená až po 
uverejnení posledného oznámenia.

Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné vytvoriť účinnejší mechanizmus, ktorý by umožnil Európskej únii v prípade, že 
tretia krajina nedodrží zásadu reciprocity, reagovať, ak aj nie automaticky, aspoň urýchlene. 

Lehota určená na to, aby tretia krajina mohla prehodnotiť svoje rozhodnutie, bude 90 dní od 
jeho uverejnenia a je predĺžená o lehotu stanovenú na spracovanie pozastavenia platnosti 
(spolurozhodovanie). Toto pozastavenie bude dočasné, ale bude možné ho predĺžiť, pokiaľ 
tretia krajina neodstráni požiadavku vízovej povinnosti alebo pokiaľ Komisia neuplatní svoje 
právo na iniciatívu a nezmení prílohy k nariadeniu, ktoré nie je pozmeňovacím návrhom 
dotknuté..
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Článok 1a – Ochranná doložka „Článok 1a

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 vo výške 
aspoň 60 % počtu štátnych príslušníkov 
tretej krajiny uvedenej v prílohe II 
s neoprávneným pobytom na území 
členského štátu, ktoré nastalo v priebehu 
šiestich mesiacov v porovnaní s 
predchádzajúcim jednoročným obdobím; 

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 vo výške 
aspoň 60 % 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 
jednoročným obdobím 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 vo výške 
aspoň 60 % 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 jednoročným obdobím.

2. Členský štát, ktorý sa ocitne v niektorej 
z núdzových situácií opísaných v odseku 1, 
to môže oznámiť Komisiu. Toto oznámenie 
musí byť riadne odôvodnené a musí 
obsahovať relevantné informácie 
a štatistické údaje, ako aj podrobné 
vysvetlenie predbežných opatrení, ktoré 
príslušný členský štát prijal s cieľom 

2. Členský štát, ktorý sa ocitne v niektorej 
z núdzových situácií opísaných v odseku 1, 
to môže oznámiť Komisiu. Toto oznámenie 
musí byť riadne odôvodnené a musí 
obsahovať relevantné informácie 
a štatistické údaje, ako aj podrobné 
vysvetlenie predbežných opatrení, ktoré 
príslušný členský štát prijal s cieľom 
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napraviť situáciu. napraviť situáciu. Komisia informuje 
Parlament bezprostredne po doručení 
oznámenia členského štátu.

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 preskúma oznámenie 
s prihliadnutím na nasledovné:

— či percentuálne zvýšenie zodpovedá 
zvýšeniu vyjadrenému v písmenách a),b) a
c) odseku 1; 
— či uvedené zvýšenie je alebo nie je 
vzhľadom na osobitné okolnosti 
oznamujúceho členského štátu 
považované za podstatné; 
— počet členských štátov, ktorých sa týka 
niektorá zo situácií opísaných v ods. 1;

— celkový vplyv týchto zvýšení na 
migračnú situáciu v Únii, ktorú 
charakterizujú údaje poskytnuté členskými 
štátmi;

— správy vypracované agentúrou 
FRONTEX a/alebo Európskym podporným 
úradom pre azyl a/ alebo Europolom 
podľa toho, či to okolnosti konkrétneho 
oznamovaného prípadu vyžadujú;
3a. Po vyhodnotení uvedených aspektov 
môže Komisia do troch mesiacov od 
doručenia oznámenia prijať vykonávacie 
rozhodnutie o pozastavení platnosti 
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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.

4. Pred skončením platnosti vykonávacieho
rozhodnutia prijatého podľa odseku 3
Komisia v spolupráci s príslušným(-i) 
členským(-i) štátom (-mi) predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade. K správe 
môže pripojiť návrh na zmenu a doplnenie 
tohto nariadenia s cieľom presunúť 
príslušnú tretiu krajinu do prílohy I.

Pred skončením platnosti vykonávacieho 
rozhodnutia prijatého podľa odseku 3a
Komisia v spolupráci s príslušným(-i) 
členským(-i) štátom (-mi) predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade. K správe 
môže pripojiť návrh na zmenu a doplnenie 
tohto nariadenia s cieľom presunúť 
príslušnú tretiu krajinu do prílohy I.

5. Pokiaľ Komisia navrhne zmenu a 
doplnenie tohto nariadenia s cieľom 
presunúť tretiu krajinu do prílohy I podľa 
odseku 4, môže predĺžiť platnosť 
vykonávacieho rozhodnutia prijatého 
podľa odseku 3 na obdobie najviac 
deviatich mesiacov. Rozhodnutie predĺžiť 
platnosť vykonávacieho rozhodnutia sa 
prijme v súlade s postupom uvedeným v 
článku 4a ods. 2.

5. Pokiaľ Komisia navrhne zmenu a 
doplnenie tohto nariadenia s cieľom 
presunúť tretiu krajinu do prílohy I podľa 
odseku 4, môže predĺžiť platnosť 
vykonávacieho rozhodnutia prijatého 
podľa odseku 3a na obdobie najviac 
deviatich mesiacov. Rozhodnutie predĺžiť 
platnosť vykonávacieho rozhodnutia sa 
prijme v súlade s postupom uvedeným v 
článku 4a ods. 2.

Or. es

Odôvodnenie

Názov mechanizmu nie je jednoznačný, a preto by bolo vhodné ho odstrániť. Musí byť zrejmé, 
že percentuálny podiel nie je dôvodom na pozastavenie platnosti, ale určí iba otvorenie 
procesu hodnotenia. Až ten rozhodne o tom, či bude zrušenie vízovej povinnosti pozastavené 
alebo nie. Číselné vyjadrenie by malo byť porovnateľné s dlhším obdobím. Každé oznámenie 
niektorého členského štátu sa musí doručiť Parlamentu. V proces hodnotenia sa zohľadnia 
okrem iného aj správy Europolu, ak sa táto európska agentúra bude nazdávať, že môže byť 
zasiahnutá bezpečnosť príslušného štátu a/alebo Únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 539/2001
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto: 4. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a) Odsek 1 sa nahrádza takto: a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
«1. Členský štát môže ustanoviť výnimky 
z vízovej povinnosti ustanovenej v článku 
1 ods. 1 alebo z oslobodenia od vízovej 
povinnosti ustanoveného v článku 1 ods. 2 
pre:

«1. Členský štát môže ustanoviť výnimky 
z vízovej povinnosti ustanovenej v článku 
1 ods. 1 alebo z oslobodenia od vízovej 
povinnosti ustanoveného v článku 1 ods. 2 
pre:

a) držiteľov diplomatických pasov, 
služobných/úradných pasov alebo 
osobitných pasov;

a) držiteľov diplomatických pasov,
služobných/úradných pasov alebo 
osobitných pasov;

aa) posádku lietadla a účastníkov 
núdzových a záchranných letov a iných 
pomocníkov v prípade katastrofy alebo 
nešťastia;

b) civilnú posádku lodí plaviacich sa 
v medzinárodných vodách;

b) civilnú posádku lodí plaviacich sa 
v medzinárodných vodách;

c) držiteľov priepustiek, diplomatických 
alebo služobných pasov vydaných 
niektorými medzivládnymi 
medzinárodnými organizáciami alebo 
inými subjektmi podliehajúcimi 
medzinárodnému právu pre svojich 
úradníkov.“

c) držiteľov cestovných dokladov
vydaných niektorými medzivládnymi 
medzinárodnými organizáciami alebo 
inými subjektmi podliehajúcimi 
medzinárodnému právu pre svojich 
úradníkov.“

b) v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno d): b) v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno d):
«d) osoby, ktorým je priznané postavenie 
utečenca, a osoby bez štátnej príslušnosti a 
iné osoby, ktoré nie sú štátnymi 
príslušníkmi žiadnej krajiny, s pobytom 
v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku, ktoré 
sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného 
týmito členskými štátmi.“

«d) osoby, ktorým je priznané postavenie 
utečenca, a osoby bez štátnej príslušnosti a 
iné osoby, ktoré nie sú štátnymi 
príslušníkmi žiadnej krajiny, s pobytom 
v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku, ktoré 
sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného 
týmito členskými štátmi.“

c) dopĺňa sa nový odsek 4:
„V rozsahu vyplývajúcom z uplatňovania 
článku 41 ods. 1 dodatkového protokolu 
k Dohode o pridružení medzi Tureckom 
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a ES môže členský štát ustanoviť výnimky 
z vízovej povinnosti ustanovenej v článku 
1 ods. 1, pokiaľ ide o tureckých štátnych 
príslušníkov poskytujúcich služby počas 
svojho pobytu.“

Or. es

Odôvodnenie

Zrušenie ustanovenia, ktoré bolo pôvodne zahrnuté v nariadení (ES) č. 5939/2001, nedáva 
zmysel, pretože by mohlo vytvoriť priestor pre absurdné situácie, v ktorých by sa vyžadovalo 
vízum od tých osôb, ktoré sú síce v ohrození života, ale sú ochotné pomôcť inému členskému 
štát v prípade katastrofy. Pokiaľ ide o prípad Turecka a o cestovné doklady, odvolávame sa 
na odôvodnenia k PDN 7 a 8. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nariadení (ES) č. 539/2001 sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia 
mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc Únie, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú od 
tejto povinnosti oslobodení. Toto nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých môžu 
štátni príslušníci tretej krajiny využiť oslobodenie od vízovej povinnosti na krátkodobé 
pobyty na území Európskej únie. 

Rozhodnutie o oslobodení od vízovej povinnosti je výsledkom procesu hodnotenia príslušnej 
krajiny v súvislosti s nedovoleným prisťahovalectvom, verejným poriadkom a bezpečnosťou 
obyvateľstva, vonkajšími vzťahmi s Európskou úniou, územnou súdržnosťou a zásadou 
reciprocity. 

Návrh na zmenu a doplnenie nariadenia 539/2001, ktorým sa zaoberáme, má za cieľ ustanoviť 
ochrannú doložku, ktorá by umožnila urýchlené a dočasné pozastavenie platnosti oslobodenia 
od vízovej povinnosti v naliehavých situáciách; zmenu mechanizmu reciprocity; ustanovenie 
vymedzení v súlade s vízovým kódexom Spoločenstva; určiť podmienky pre oslobodenie od 
vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, utečencov a osoby bez štátnej 
príslušnosti, určité kategórie štátnych príslušníkov krajiny mimo Spoločenstva a držiteľov 
priepustiek alebo pasov vydaných subjektmi podliehajúcimi medzinárodnému právu; a 
napokon stanoviť povinnosti členských štátov vyplývajúce z medzinárodných dohôd. 

PRIPOMIENKY SPRAVODAJCU
Je potrebné, aby táto správa, hoci slúži len na informatívne účely, odrážala objektívny pohľad 
na všetky aspekty, ktoré sa v nej skúmajú, a aby sa zohľadnilo nielen hľadisko Spoločenstva, 
ale aj pozícia krajín, ktoré do Európskej únie nepatria. 

V rámci Únie sú víza považované za nástroj potrebný na kontrolu rastu neoprávneného 
prisťahovalectva a je rozporuplné, že skutočnosť, že nečlenské krajiny môžu uložiť vízovú 
povinnosť za rovnakým účelom, vzbudzuje údiv. 

Spoločná vízová politika predstavuje pre oblasť prisťahovalectva základný kameň, pretože 
vízam prisudzuje rozhodujúcu úlohu nástroja na kontrolu neoprávneného prisťahovalectva. 

Návrh na zmenu a doplnenie nariadenia je reakciou Komisie na nesprávne využitie vízového 
systému Spoločenstva, ku ktorému v poslednej dobe dochádza. Ukázalo sa, že významný 
počet občanov tretích krajín, ktorí využívali oslobodenie od vízovej povinnosti na to, aby 
vycestovali na územie Únie, aby na základe veľmi slabo opodstatnených dôvodov požiadali o 
medzinárodnú ochranu.   

Návrh Komisie sa zďaleka neobmedzuje na vypracovanie ustanovení technickej povahy, 
obsahuje aj opatrenia politického rázu. Zavedenie tzv. ochrannej doložky predstavuje spolu s 
mechanizmom reciprocity nástroj, ktorého aktivácia môže mať vplyv na oblasť 
medzinárodných vzťahov Európskej únie.

Pokiaľ ide o terminológiu, sa Európsky parlament už pri viacerých príležitostiach vyjadril v 
tom zmysle, že je potrebné, aby v prípade, že sa prisťahovalectvo uskutoční spôsobom 
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odporujúcim ustanoveniam právnych predpisov členských štátov, nebolo označené ako 
„nezákonné“, ale ako „neoprávnené“ či „nedovolené“. 

Ochranná doložka: uvedenému nástroju by mal byť priradený priliehavejší názov, keďže 
jeho cieľom je „pozastaviť platnosť“ zrušenia vízovej povinnosti, ak dôjde k určitým 
okolnostiam, a z toho dôvodu by bolo možno primeranejšie použiť inú formuláciu ako 
„doložka či mechanizmus na pozastavenie platnosti“ alebo jednoducho toto označenie 
vypustiť. 

Formulácia doložky vzbudzuje viaceré otázky. V prvom rade je potrebné spresniť, či jej 
aktivácia má podliehať striktným kritériám, ako to navrhuje Komisia, alebo naopak, by sa 
mohla aktivovať pružnejšie, ako to navrhujú niektoré členské štáty. 

Zdá sa logické, aby sa aktivácia mechanizmu uskutočnila iba vo veľmi konkrétnych 
naliehavých prípadoch a v prípadoch, keď sa zaznamenal „podstatný“ a náhly nárast počtu 
neoprávnených prisťahovalcov alebo neopodstatnených žiadostí o medzinárodnú ochranu. 

Rozhodnutie o tom, kedy sa nárast javí ako dostačujúci, a teda kedy sa má pristúpiť k 
pozastaveniu platnosti zrušenia vízovej povinnosti, sa prijme nielen v prípade, že sa dosiahli 
percentuálne počty uvedené v návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia 539/2001, ale vtedy, 
keď tá potreba vyplynie z procesu hodnotenia každého prípadu. Komisia musí preto 
preskúmať oznámenie, ktoré doručí príslušný členský štát, údaje a štatistiky, správy Frontexu, 
Európskeho podporného úradu pre azyl alebo Europolu, v závislosti od okolnosti prípadu, a 
celkový dosah migračnej situácie na Úniu. 

A tak percentuálne vyjadrenie ako objektívny podnet na začatie konania procesu hodnotenia
nevyznieva vôbec uspokojivo. Percentuálne vyjadrenie má slúžiť výlučne na tento účel, to 
znamená na otvorenie procesu hodnotenia. Až po tom, ako prebehne kompletné hodnotenie 
každého prípadu, sa môže Európska komisia vyjadriť, či je na základe preskúmaných 
okolností možné pristúpiť k pozastaveniu platnosti zrušenia vízovej povinnosti. Tieto 
okolnosti sa majú vyznačovať takým nárastom neoprávneného prisťahovalectva alebo počtu 
žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktorý je v porovnaní s predošlým rokom považovaný za 
„podstatný“. 

Pokiaľ ide o postup vo výboroch, bolo by vhodné, keby sa na ňom mohol Európsky parlament 
zúčastniť samotného začiatku, keď Európska komisia rozhodne o preskúmaní žiadosti, ktorú 
doručil niektorý členský štát, pričom by sa táto žiadosť mala postúpiť aj Parlamentu. To 
znamená, že Parlament musí byť informovaný súbežne s Komisiou o tom, že členský štát 
predložil žiadosť o pozastavenie platnosti, nielen vtedy, keď sa ohlási začiatok 
komitologického postupu.

Pokiaľ ide o reciprocitu: je to jedna zo zásad, o ktorú sa opiera spoločná vízová politika, 
pričom je potrebné, aby tretia krajina, ktorá podlieha oslobodeniu od vízovej povinnosti, 
prijala rovnaké opatrenie vo vzťahu k občanom Európskej únie. 

Ale hoci sa o takúto zásadu opiera naša politika v oblasti vízového styku, nemala by byť 
dôvodom na pochybnosti o zákonnosti vízovej povinnosti, ktorú uložila tretia krajina 
občanom členského štátu, keď sa táto tretia krajina nazdáva, že sa členský štát stal pôvodcom 
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neoprávneného prisťahovalectva.  

V tomto bode by bolo potrebné pripomenúť si dôvody, prečo európski občania žiadajú o 
medzinárodnú ochranu mimo Európskej únie. Nezávisle od toho, či je pravda alebo nie, že 
väčšina takýchto žiadostí vyviera z čisto ekonomických dôvodov a súvisí s vyhliadkami 
vytvorenými veľmi veľkorysými azylovými systémami, treba priznať, že je potrebné posilniť 
európske systémy integrácie menšín, pričom ide o oblasť náležiacu do právomoci členských 
štátov a ktorá by mala byť možno predmetom spoločného impulzu a formulácie v Únie.

Pokiaľ ide o reciprocitu ako takú, je zjavné, že napriek tomu, čo vyhlásila Komisia, súčasný 
systém, ktorý bol pozmenený nariadením 851/2005, nie je účinný. Ak aj nie je potrebné opäť 
zavádzať automatický postup, ktorý ukladá pôvodne nariadenie 539/2001, je nutné uskutočniť 
hĺbkové preskúmanie súčasného mechanizmu s cieľom zaručiť jednotný postup a solidaritu 
medzi členskými štátmi. Iné hľadiská, ako napr. obchodné vzťahy Európskej únie, by nemali 
ohroziť základné piliere spoločnej vízovej politiky.

V tomto zmysle je potrebné dosiahnuť ciele písomného vyhlásenia 2011/2053, schváleného v 
marci tohto roku, v ktorom Európsky parlament žiadal Komisiu a Radu, aby vyvíjali nátlak na 
tretie krajiny, aby plnili režim reciprocity, pričom zdôraznil, že je potrebné opätovne uložiť 
vízovú povinnosť v prípade, že príslušná krajina nezaujme kladné stanovisko. Parlament 
žiadal za týmto účelom Európsku komisiu, aby vytvorila „nový mechanizmus, ktorý bude 
zárukou úplnej reciprocity v oblasti víz pre všetky členské štáty a zároveň zabezpečí, že ak 
nečlenská krajina EÚ poruší túto reciprocitu v oblasti víz, všetky členské štáty okamžite 
obnovia vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov tejto krajiny“.

Kanada obnovila 14. júla 2009 vízovú povinnosť pre českých občanov. Odvtedy už uplynulo 
dva a pol roka a táto severoamerická krajina svoje rozhodnutie nezrušila, a to i napriek 
nátlaku, ktorý v tomto smere mala vyvinúť Európska komisia.

To, že nie je možné v uvedenom prípade nájsť prijateľné riešenie, je významným 
precedensom poškodzujúcim spoločnú vízovú politiku Európskej únie a odhaľuje slabé 
stránky platného mechanizmu. Preto je potrebné vytvoriť mechanizmus, ktorý Európskej únii 
umožní reagovať na prípady porušenia zásady reciprocity, aj keď nie automaticky, ale 
urýchlene.

Stačilo by dočasne obnoviť vízovú povinnosť na rozumné a dostatočne dlhé obdobie na to, 
aby tretia krajina mohla prehodnotiť svoje rozhodnutie a Európska únia mohla poskytnúť 
záruky v súvislosti s neoprávneným prisťahovalectvom.  Po uplynutí tohto obdobia by 
Komisia mohla navrhnúť začlenenie príslušnej krajiny do prílohy I nariadenia 539/2001.

Pokiaľ ide o situáciu poskytovateľov služieb z tretích krajín: odkaz na občanov 
konkrétnej krajiny, v tomto prípade Turecka, sa zdá byť logický, ak vezmeme do úvahy, že 
zatiaľ ide o jediný prípad. Bolo by však nežiaduce vyjadrovať sa výlučne k tejto situácii, keď 
jurisdikcia Súdneho dvora Európskej únie by mohla vyžadovať nové úpravy nariadenia, 
pokiaľ by bolo potrebné v budúcnosti preskúmať obdobné situácie. Preto by bolo vhodné 
zmeniť a doplniť návrh tak, že sa bude zohľadňovať jurisdikcia Súdneho dvora bez uvedenia 
odkazu na štátnu príslušnosť občanov nečlenských štátov. 
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Ďalšie otázky: ostatné otázky obsiahnuté v reforme sú väčšinou technickej povahy a z tohto 
hľadiska nepredstavujú problém. 

Nové vymedzené pojmy: sa aktualizujú v súlade s pojmami obsiahnutými vo vízovom 
kódexe a zohľadňujú výklad Európskeho súdneho dvora vo vzťahu ku krátkodobému 
pobytu. 

Utečenci a osoby bez štátnej príslušnosti s pobytom v Spojenom kráľovstve alebo 
v Írsku: keďže neexistuje vzájomné uznávanie ani rovnocennosť podobných nástrojov 
či povolenia na pobyt u uvedených členských štátov, návrh poskytuje členským štátom 
plnú slobodu sa rozhodnúť či túto kategóriu osôb oslobodia od vízovej povinnosti alebo 
im ju zachovajú. 

Harmonizácia s istými kategóriami štátnych príslušníkov tretích krajín: v nariadení 
sa ustanovuje členským štátom možnosť zrušiť vízovú povinnosť istým kategóriám 
štátnych príslušníkov z nečlenských krajín, konkrétne členom posádok civilných 
lietadiel a lodí, držiteľom diplomatických, osobitných, služobných pasov alebo 
dokladov vydaných medzivládnymi medzinárodnými organizáciami podliehajúcimi 
medzinárodnému právu.


