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PR_COD_1app

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

V pozmeňujúcich 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 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 (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci 
musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých 
štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2012)0650),

– 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 
(C7-0371/2012),

– 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 
(A7-0000/2013),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju 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.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

V nariadení (ES) č. 539/20011 sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci 
podliehajú vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov (tzv. 
negatívny zoznam, príloha I), a zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení 
od tejto povinnosti (tzv. pozitívny zoznam, príloha II).

Cieľom tohto návrhu Európskej komisie je aktualizácia daného nariadenia. Keďže sa kritériá 
stanovené v nariadení (ES) č. 539/2001 vo vzťahu k tretím krajinám môžu časom vyvíjať, 
zloženie negatívneho a pozitívneho zoznamu by sa malo pravidelne preskúmavať.

Európska komisia tým, že predkladá tento návrh, reaguje na výzvu Európskej rady vyjadrenú 
v Štokholmskom programe, aby pravidelne opätovne preskúmavala tieto dva zoznamy. Od 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy má Európsky parlament právomoc 
spolurozhodovať o celkovom obraze spoločnej vízovej politiky v súlade s článkom 77 ods. 2 
písm. a) ZFEÚ.

2. Všeobecný kontext návrhu 

V tejto súvislosti Európska komisia navrhuje predovšetkým zrušiť vízovú povinnosť 
pre štátnych príslušníkov týchto ostrovných štátov v Karibskom mori a Tichomorí: Dominika, 
Grenada, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau, Samoa, Svätá Lucia, 
Svätý Vincent a Grenadíny, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu 
a Vanuatu.

S cieľom zaručiť v budúcnosti úplnú reciprocitu s týmito krajinami a občanmi všetkých 
členských štátov, pokiaľ ide o krátkodobé pobyty, ktorých dĺžka nepresahuje tri mesiace v 
šesťmesačnom období, ako aj zabezpečiť konzistentnosť s oslobodeniami od vízovej 
povinnosti, by sa oslobodenie štátnych príslušníkov týchto krajín od vízovej povinnosti 
nemalo uplatňovať pred uzatvorením a nadobudnutím platnosti dvojstrannej dohody o zrušení 
vízovej povinnosti medzi Európskou úniou a príslušnými krajinami.

Po druhé, Európska komisia navrhuje zrušiť vízovú povinnosť pre britských občanov, ktorí 
nie sú štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, 
na účely práva Únie.

Európska komisia dospela k záveru, že vízová povinnosť už nemá opodstatnenie pre štátnych
príslušníkov uvedených krajín.

Európska komisia navrhuje aktualizovať negatívny zoznam a zahrnúť Južný Sudán 

                                               
1 Konsolidovaná verzia sa nachádza tu: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:FR:PDF.
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do zoznamu tretích krajín, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti.

3. Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Európskej komisie na zmenu nariadenia (ES) č. 539/2001 
a podporuje návrh Európskej komisie na úpravu jednotlivých zoznamov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že Európska komisia vykonala uvážlivé hodnotenie uvedených 
krajín, a to od prípadu k prípadu. Európska komisia taktiež primerane zvážila kritéria, ktoré 
by jej mali pomáhať pri vypracovaní návrhov týkajúcich sa určenia zoznamov. Tieto kritéria, 
uvedené v odôvodnení 5 nariadenia (ES) č. 539/2011, súvisia menovite s nelegálnym 
prisťahovalectvom, verejným poriadkom a bezpečnosťou, ako aj s vonkajšími vzťahmi 
Európskej únie s tretími krajinami, pričom sa rovnako do úvahy berú dôsledky regionálnej 
súvislosti a reciprocity.

Cieľom návrhu je vytvoriť spoločnú prisťahovaleckú politiku a súčasne prispieť k zlepšeniu 
vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami uvedenými v návrhu Európskej komisie.

V tejto súvislosti proces prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a príslušnými 
krajinami určite prispeje k zlepšeniu výkonu spravodlivosti a úrovne dodržiavania slobôd.

**

Po prvé, čo sa týka presunu niektorých ostrovných štátov v Karibskom mori a niektorých 
ostrovných štátov v Tichomorí, vízová povinnosť už nie je opodstatnená. Pre členské štáty 
Európskej únie nepredstavujú tieto krajiny žiadne riziko z hľadiska nelegálneho 
prisťahovalectva, verejného poriadku a bezpečnosti.

Spravodajkyňa tiež podporuje presun týchto krajín, pretože slabé konzulárne zastúpenie 
členských štátov v príslušných tretích krajinách predstavuje prekážku v tom zmysle, že ich 
občania sú nútení žiadať o schengenské víza v zahraničí, čo im spôsobuje značné náklady 
a zahŕňa niekedy vízovú povinnosť pri prekračovaní vonkajších hraníc.

Čo sa týka bezpečnosti cestovných dokladov vydaných príslušnými tretími krajinami, 
cestovné doklady týchto krajín nepredstavujú žiadne riziko. Hoci vydávanie biometrických 
pasov bolo stanovené ako podmienka presunu krajín západného Balkánu z negatívneho 
zoznamu do pozitívneho zoznamu, vydávanie biometrických pasov by nemalo byť 
podmienkou presunu Dominiky, Grenady, Svätej Lucie, Svätého Vincenta a Grenadín alebo 
Trinidadu a Tobaga. Tieto tretie krajiny majú totiž veľmi bezpečné, prístrojom snímateľné 
pasy CARICOM a v blízkej budúcnosti ich zamýšľajú nahradiť biometrickými pasmi.

Pasy vydávané ostrovnými štátmi v Tichomorí sú prístrojom snímateľné a obsahujú 
dostatočný počet bezpečnostných prvkov.

Po druhé, revízia nariadenia so sebou prináša objasnenie situácie osobitných kategórií 
britských štátnych príslušníkov. Zo štatistických údajov vyplýva, že skupiny britských 
štátnych príslušníkov, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v bode 3 prílohy I, nepredstavujú riziko, 
pokiaľ ide o nelegálnu migráciu do schengenského priestoru, a väčšina z nich žije 
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na ostrovoch v oblasti Karibiku majúcich, ktoré majú silné väzby so susednými krajinami, 
oslobodenými od vízovej povinnosti oslobodené, a sú týmto krajinám veľmi podobné.

Po druhé, bezpečnosť cestovných dokladov britských štátnych príslušníkov je zabezpečená, 
keďže tieto dokumenty sa vyhotovujú v Spojenom kráľovstve v súlade s prísnymi 
technickými špecifikáciami. Sú prístrojom snímateľné a obsahujú mnohé bezpečnostné prvky.

Po tretie, návrh zahrňuje aktualizáciu negatívneho zoznamu zaradením Južného Sudánu.
Južný Sudán 9. júla 2011 vyhlásil svoju oficiálnu nezávislosť od Sudánu, ktorý je zahrnutý 
do negatívneho zoznamu. Od 14. júla 2011 sa stal členom Organizácie Spojených národov.
Prílohu I je preto potrebné zmeniť, aby sa do nej zahrnul odkaz na Južný Sudán.

4. Zaver a odporúčania spravodajkyne

Spravodajkyňa súhlasí s návrhom Európskej komisie.

Ostrovné štáty v Karibskom mori, uvedené ostrovné štáty v Tichomorí a osobitné kategórie 
britských štátnych príslušníkov nepredstavujú žiadnu hrozbu pre Európsku úniu z hľadiska 
nelegálneho prisťahovalectva ani verejnej bezpečnosti.

Spravodajkyňa sa stretla s predstaviteľmi ostrovných štátov v Karibskom mori, ostrovných 
štátov v Tichomorí a osobitných kategórií britských štátnych príslušníkov. Všetci títo 
predstavitelia opakovane vyjadrili túžbu prehĺbiť a rozšíriť vzťahy s Európskou úniou.

Liberalizácia víz má veľký význam pre život občanov. Liberalizáciou vízového režimu sa 
skráti čas a znížia sa náklady spojené s cestovaním do schengenského priestoru. Okrem toho 
oslobodením od vízovej povinnosti sa uľahčia styky medzi občanmi, čo je určujúca 
podmienka na zabezpečenie rozvoja hospodárskych, kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov. 
Vízový režim taktiež utužuje kontakty medzi národmi a konkretizuje zásadu voľného pohybu, 
ktorá je jedným zo základných práv Európskej únie.

Návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 539/2001 je odôvodnený potrebou, aby Európska únia 
konala primeraným spôsobom a na základe kritérií reciprocity.

Aj keď je spravodajkyňa naklonená návrhu Európskej komisie, domnieva sa, že treba
predložiť niekoľko odporúčaní.

Spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby prehodnotila vízovú povinnosť pre členov 
parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, keď sa zúčastňujú na zasadnutiach uvedeného 
zhromaždenia v schengenskom priestore. V súčasnosti sa často stretávajú s problémami a je 
potrebné nájsť nejaké riešenie.

Spravodajkyňa vyjadruje jednoznačné želanie, aby bol Európsky parlament zapojený 
a informovaný, pokiaľ ide o stav dvojstranných dohôd o oslobodení ód vízovej povinnosti 
medzi Európskou úniou a tretími krajinami, ktorým sa zrušenie vízovej povinnosti ponúka. 
Spravodajkyňa preto odporúča, aby Európsky parlament dohliadal na vykonávanie týchto 
dohôd. Spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby rešpektovala povinnosť v plnom 
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rozsahu informovať Európsky parlament vo všetkých etapách postupu dohôd, a to najmenej 
každých šesť mesiacov. Čo sa týka platných dohôd, spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby 
okamžite oznámila Parlamentu všetky získané informácie, ktoré by mohli viesť 
k pozastaveniu platnosti dohody.

Pokiaľ ide o kritéria, ktoré sa nachádzajú v uvedenom odôvodnení, spravodajkyňa vyzýva 
Európsku komisiu, aby zvážila zmenu nariadenia s cieľom zahrnúť tieto kritéria do článku 
a podrobnejšie ich vymedziť. Nemala by sa tým obmedziť pružnosť, ktorá je nepochybne 
potrebná vo vízovej politike, ale umožnila by sa tým väčšia transparentnosť.

Keďže toto nariadenie tvorí jadro spoločnej vízovej politiky, navrhuje sa udržiavať prílohy 
v aktualizovanej forme, aby zostali referenčnou informáciou o tom, kto potrebuje vízum na 
vstup do schengenského priestoru. Na tento účel by sa mali zaviesť delegované akty 
umožňujúce aktualizáciu príloh.


