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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 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz 

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0303), 

– 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 Parlamentu (C8-

0164/2015), 

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

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0028/2016), 

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 

Zavedenie jednotného formátu víz je dôležitým prvkom vízovej politiky EÚ. 

 

Jednotný formát víz by mal obsahovať všetky potrebné informácie a spĺňať veľmi vysoké 

technické normy, najmä pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Okrem toho 

musí byť zároveň koncipovaný tak, aby ho mohli používať všetky členské štáty, a musí mať 

univerzálne rozoznateľné bezpečnostné prvky, ktoré sú voľným okom jasne viditeľné. 

 

Súčasná bezpečnostná koncepcia jednotného formátu víz siaha do roku 1995, keď bola 

pôvodne vyvinutá v rámci medzivládnej schengenskej spolupráce. Nariadením (ES) č. 

1683/1995 o jednotnom formáte víz sa táto koncepcia prevzala do právnych predpisov EÚ. 

Odvtedy bola dvakrát podstatným spôsobom zmenená
1
. 

 

V posledných rokoch sa v niekoľkých členských štátoch objavili falošné vízové nálepky. 

Súčasné nálepky už podľa názoru odborníkov nie sú bezpečné.  

 

Výbor zriadený podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1683/1995 sa v posledných rokoch viackrát 

stretol s cieľom vypracovať novú bezpečnostnú koncepciu a podobu víz v záujme zvýšenia 

ochrany proti falšovaniu. Na základe výsledkov práce tohto výboru Komisia v júni tohto roka 

predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 1683/1995 stanovujúce jednotný formát víz. Pozmeňujúce nariadenie vychádza z článku 77 

ods. 2 písm. a) ZFEÚ.  

 

Komisia by mala po tretej zásadnej zmene spravidla navrhnúť prepracovanie nariadenia. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že argumenty, ktoré Komisia poskytla s cieľom zdôvodniť, 

prečo tak v tomto prípade neurobí, sú presvedčivé a zrozumiteľné: normatívne ustanovenia 

tohto nariadenia sa v návrhu Komisie podstatným spôsobom nezmenili a zmeny sa týkajú len 

prílohy k nariadeniu, ktorá obsahuje tajné technické špecifikácie na výrobu vízových 

nálepiek. Keďže v obehu sú falšované nálepky, je naliehavo potrebné prijať opatrenia na 

výrobu nových nesfalšovateľných vízových nálepiek. Komisia sa okrem toho vyjadrila, že po 

prijatí tohto nariadenia by sa mohla uskutočniť jeho kodifikácia.  

 

Výdavky na zavedenie novej vízovej nálepky podľa Komisie neprevyšujú výdavky na staré 

nálepky. 

 

Spravodajkyňa je preto presvedčená, že návrh Komisie by mal byť bez zmien prijatý s cieľom 

rýchlo dokončiť právne predpisy o nesfalšovateľných vízových nálepkách. 

                                                 
1
 Nariadenie Rady (ES) č. 334/2002 z 18. februára 2002.  

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006. 
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12.1.2016 

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz 

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

V nariadení Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúcom jednotný formát víz je prevzatý návrh víz 

prijatý štátmi schengenského priestoru a v jeho odôvodneniach sa stanovuje, že tieto doklady 

musia obsahovať všetky potrebné informácie a spĺňať veľmi vysoké technické normy, najmä 

pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Od zavedenia jednotného formátu víz 

sa prijali dve zásadné zmeny pôvodného nariadenia, ktoré prispeli k vydávaniu 

zabezpečených dokladov s veľmi vysokými technickými normami. Vo viacerých členských 

štátoch však došlo k odhaleniu závažných prípadov falšovania a podvodov v súvislosti 

s vízovými nálepkami. Komisia sa domnieva, že súčasná vízová nálepka, ktorá sa používala 

uplynulých 20 rokov, sa musí považovať za nepostačujúcu. Vzhľadom na tieto skutočnosti 

Komisia navrhla nový model s väčším počtom bezpečnostných prvkov v záujme lepšej 

ochrany vízovej nálepky a predchádzania falšovaniu. V normatívnych ustanoveniach tohto 

nariadenia nenastali žiadne podstatné zmeny. Nahradila sa len príloha s cieľom ukázať 

zobrazenie a všeobecný popis novej vízovej nálepky.  

So zreteľom na uvedené sa spravodajca domnieva, že návrh by sa mal schváliť bez zmien. 

****** 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu 

v prvom čítaní. 
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