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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.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Arménskou 
republikou o zjednodušení vydávania víz
(05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05835/2013),

– so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Arménskou republikou 
o zjednodušení vydávania víz (16913/2012),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 
ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C7-0112/2013),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0290/2013),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Arménskej republike.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa Zmluvy o Európskej únii sa činnosť Únie na medzinárodnej scéne „spravuje zásadami, 
ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku 
sveta“. Tento záväzok by sa mal plniť prostredníctvom rozvíjania a budovania partnerstiev 
s tretími krajinami, pričom veľký dôraz treba klásť na rozširovanie oblasti demokracie, zásad 
právneho štátu a dobrej správy. Po rozšírení v rokoch 2004 a 2007 nastala zmena 
vo vonkajších hraniciach EÚ a vznikla jasná potreba posilniť vzťahy s novými „susedmi“ EÚ.

,Vzájomné vzťahy medzi EÚ a niektorými tretími krajinami sa ešte pred uvedenými vlnami 
rozšírenia začali riadiť dohodami o partnerstve a spolupráci (DPS), ktoré v tomto ohľade 
predstavovali veľmi dôležitý nástroj. Od konca 90. rokov minulého storočia Európska únia 
uzatvorila desať DPS, jednu z nich s Arménskom, ktorá nadobudla platnosť 31. mája 1999. 
Dohodami sa stanovil rámec spolupráce v rôznych oblastiach, avšak neexistujú ustanovenia, 
ktoré by zjednodušovali vydávanie víz.

Vytvorenie európskej susedskej politiky (ESP) bolo jasným znamením pre nové susedské 
krajiny vrátane Zakaukazska, ktoré sa novým rozšírením ešte viac priblížilo k hraniciam EÚ. 
Začlenenie Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska do ESP takisto znamená, že partneri sú 
ochotní prehĺbiť spoluprácu stanovenú v DPS. Nový akčný plán ESP pre Arménsko otvoril 
nové perspektívy partnerstva vrátane nadviazania dialógu o otázkach týkajúcich sa pohybu 
ľudí, a to aj v oblasti readmisnej a vízovej politiky. Cieľ v danej fáze však pozostával len 
z výmeny informácií o vízových záležitostiach, keďže bolo najprv potrebné zosúladiť postupy 
s európskymi normami.

Založenie Východného partnerstva predstavovalo ďalší krok, ktorým ESP získala osobitný 
rozmer. V tomto novom rámci sa vytýčil cieľ, ktorým je urýchliť ďalšiu hospodársku 
a politickú integráciu medzi EÚ a Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, 
Moldavskom a Ukrajinou. Prostredníctvom tohto nástroja sa väčší dôraz kladie 
na medziľudské kontakty, čo spolu s liberalizáciou vízového režimu zároveň zjednodušuje 
cestovanie. Preto sa príslušné strany vo vyhlásení prijatom na samite Východného partnerstva 
v máji 2009 pevne zaviazali, že pokročia v oblasti liberalizácie vízových režimov. 

V septembri 2011 Európska komisia nakoniec navrhla, aby sa začali rokovania o dohode 
o zjednodušení vízového režimu, ktorá bola podpísaná 17. decembra 2012, avšak pred tým 
než dohoda nadobudne platnosť, musí Európsky parlament udeliť súhlas s jej uzatvorením. 
EÚ už uzatvorila dohodu o zjednodušení vízového režimu s deviatimi nečlenskými krajinami. 
Z krajín Zakaukazska zatiaľ takúto dohodu uzatvorilo len Gruzínsko, avšak momentálne 
prebiehajú rokovania s Azerbajdžanom. 

V spoločnom vyhlásení o partnerstve v oblasti mobility medzi EÚ a Arménskom 
z 27. októbra 2011 sa strany dohodli na vytvorení partnerstva v oblasti mobility založenom 
na reciprocite, ktorého cieľom je lepšie riadenie legálnej a pracovnej migrácie vrátane 
cirkulujúcej a dočasnej migrácie. 

Spravodajkyňa sa v súlade s názorom Európskej komisie a Rady domnieva, že po niekoľkých 
kolách rokovaní je Arménsko v súčasnosti pripravené na uzatvorenie dohody o zjednodušení 
vízového režimu.
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Zjednodušený vízový režim môže predstavovať nový impulz pre spoluprácu predovšetkým 
v oblasti mobility občanov, ktorá sa liberalizovaním vízového režimu zjednoduší. Vďaka 
novým pravidlám sa proces urýchli (k rozhodnutiu sa musí dospieť do 10 dní, v naliehavých 
prípadoch do dvoch dní alebo skôr), zjednoduší (vízové poplatky za spracovanie žiadosti 
arménskych občanov budú predstavovať 35 EUR) a stane sa menej byrokratický (doklady, 
ktoré sa majú predkladať v súvislosti s účelom cesty, sa zjednodušili pre niektoré kategórie 
osôb, predovšetkým pre blízkych príbuzných, členov oficiálnych delegácií, študentov, 
učiteľov, podnikateľov, vedcov atď.). Kritériá na vydávanie víz na viac vstupov sa tiež 
zjednodušili. S účinnosťou od 10. januára 2013 už arménska vláda zrušila vízovú povinnosť 
pre občanov EÚ.

Uzatvorenie dohody o liberalizácii vízového režimu a o readmisii je veľmi dôležitý krok 
v oblasti vzájomných vzťahov Arménska a EÚ. Avšak stále je potrebná väčšia integrácia. 
Vo svojom uznesení z 20. mája 2010 o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko Európsky 
parlament okrem iného žiadal, aby EÚ bola v oblasti Zakaukazska aktívnejšia.  Nedávno 
začali strany viesť rokovania o ďalšej, hlbšej integrácii vo forme dohody o pridružení, ktorou 
sa posilní spolupráca Arménska a Európskej únie.

Zo zreteľom na uzatvorenie dohody o liberalizácii vízového režimu

– spravodajkyňa víta a schvaľuje uzatvorenie dohody, ktorá zjednoduší predovšetkým 
mobilitu občanov, čo je základom na budovanie medziľudských kontaktov,

– spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie oboch dohôd s cieľom 
určiť možné zaťažujúce ustanovenia, ktoré by sa mali upraviť tak, aby sa v plnej miere 
využívali výhody zjednodušeného vízového režimu,

– spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila rokovania o uzatvorení podobných 
dohôd s Azerbajdžanom, poslednou krajinou z regiónu Zakaukazska,

– spravodajkyňa ďalej vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, 
aby počas prebiehajúcich rokovaní sústavne zdôrazňovali odporúčania uvedené v uznesení 
EP z 18. apríla 2012 o rokovaniach týkajúcich sa dohody o pridružení medzi EÚ 
a Arménskom.
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STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Arménskou 
republikou o zjednodušení vydávania víz
(05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tomasz Piotr Poręba

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vo svojom oznámení zo 4. decembra 2006 o posilňovaní európskej susedskej politiky (ESP)1 
Komisia odporučila, aby sa začali rokovania o readmisii a zjednodušovaní vízového režimu 
s krajinami ESP. 

V spoločnej deklarácii z pražského samitu zo 7. mája 2009, ktorou sa ustanovuje Východné 
partnerstvo, sa stanovil dlhodobý cieľ liberalizácie vízového režimu. Ide o postupný proces, 
ktorý musí byť sprevádzaný zlepšovaním bezpečnostných podmienok zameraných na boj 
proti cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii. Na varšavskom samite, ktorý sa 
uskutočnil 29. a 30. septembra 2011, sa hlavy štátov a predsedovia vlád opätovne zaviazali k 
plneniu cieľov a k postupnej realizácii Východného partnerstva.

Navrhované rozhodnutie zohľadňuje a odráža platný rámec spolupráce s Arménskom, 
predovšetkým dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1999, 
akčný plán európskej susedskej politiky medzi EÚ a Arménskom, ktorý bol prijatý v 
novembri 2006, deklaráciu zo samitu Východného partnerstva, ako aj prebiehajúce rokovania 
o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom. 

Smernice na rokovania o uzatvorení dohody o zjednodušení vízového režimu s Arménskom 
schválila Rada 19. decembra 2011. Rokovania sa začali 27. februára 2012 v Jerevane a 
konečné znenie dohody bolo parafované 18. októbra 2012. Na základe rozhodnutia vlády 
Arménskej republiky zo 4. októbra 2012 a z 10. januára 2013 sú občania Únie a občania 
krajín pridružených k Schengenskému dohovoru oslobodení od vízovej povinnosti. 

Navrhované rozhodnutie o uzatvorení dohody obsahuje štandardné prvky dohôd EÚ o 

1 COM(2006)0726.
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zjednodušení vízového režimu a stanovuje lehoty na rozhodnutie o udelení víz, poplatky a 
oslobodenia od nich, požadovanú dokumentáciu a výnimky, ako aj zjednodušené kritériá pre 
určité kategórie osôb. Návrh ďalej obsahuje deklaráciu o spolupráci v oblasti cestovných 
dokladov a pravidelnej výmeny informácií o bezpečnosti cestovných dokladov a o 
dokumentoch, ktoré je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o krátkodobé víza. Ustanovenia 
sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánske kráľovstvo, ktoré boli vyzvané k 
uzatvoreniu dvojstranných dohôd o zjednodušení vízového režimu podobne ako tie krajiny 
schengenského priestoru, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Zlepšenie mobility uľahčí medziľudské kontakty, čo predstavuje kľúčový prvok pre rozvoj 
hospodárskych, spoločenských, kultúrnych a iných väzieb. V záujme realizácie Východného 
partnerstva je preto dôležité pripomenúť, že dlhodobým cieľom je úplná liberalizácia 
vízového režimu.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor navrhol Európskemu parlamentu udelenie súhlasu.
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