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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 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 (EÚ) 
2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému 
(SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ 
ide o vkladanie zápisov Europolom
(COM(2020)0791 – C9-0394/2020 – 2020/0350(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0791),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 88 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C9-0394/2020),

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0287/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



PE689.819v02-00 6/32 RR\1241322SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Schengenský informačný systém 
(ďalej len „SIS“)  predstavuje jeden zo 
základných nástrojov na zachovanie 
vysokej úrovne bezpečnosti v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie, 
pretože podporuje operačnú spoluprácu 
medzi príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, najmä pohraničnou strážou, 
políciou, colnými orgánmi, imigračnými 
orgánmi a orgánmi zodpovednými 
za predchádzanie trestným činom, ich 
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie 
alebo za výkon trestných sankcií. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/186228 predstavuje právny 
základ pre SIS, pokiaľ ide o záležitosti 
spadajúce do rozsahu pôsobnosti tretej 
časti hlavy V kapitol 4 a 5 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„ZFEÚ“).

(Netýka sa slovenskej verzie.)      

_________________  
28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 
2018 o zriadení, prevádzke a využívaní 
Schengenského informačného systému 
(SIS) v oblasti policajnej spolupráce 
a justičnej spolupráce v trestných veciach, 
o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 
2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, 
s. 56).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 
2018 o zriadení, prevádzke a využívaní 
Schengenského informačného systému 
(SIS) v oblasti policajnej spolupráce 
a justičnej spolupráce v trestných veciach, 
o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 
2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, 
s. 56).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(2) Zápisy o osobách a veciach 
vkladané do SIS sú v reálnom čase 
sprístupňované priamo všetkým koncovým 
používateľom v rámci príslušných 
vnútroštátnych orgánov členských štátov, 
ktoré používajú SIS v súlade s nariadením 
(EÚ) 2018/1862. Zápisy v SIS obsahujú 
informácie o konkrétnej osobe alebo veci, 
ako aj pokyny pre príslušné orgány 
uvádzajúce ako postupovať v prípade, že 
daná osoba alebo vec boli nájdené.

(2) Zápisy o osobách a veciach 
vkladané do SIS sú v reálnom čase 
sprístupňované všetkým koncovým 
používateľom v rámci príslušných orgánov 
členských štátov, ktoré sú oprávnené 
vyhľadávať priamo v SIS v súlade 
s nariadením (EÚ) 2018/1862. Agentúra 
Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (Europol) zriadená 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/7941a, národní členovia 
Agentúry Európskej únie pre justičnú 
spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) 
zriadenej nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/17271b a 
tímy európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráže (EBCG) zriadenej nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/181c sú tiež oprávnené na prístup k 
údajom v SIS a vyhľadávanie v nich v 
súlade s ich príslušnými mandátmi a 
podľa nariadenia (EÚ) 2018/1862. Zápisy 
v SIS obsahujú informácie umožňujúce 
príslušným vnútroštátnym orgánom a 
príslušným agentúram Únie identifikovať 
konkrétnu osobu alebo vec, ako aj pokyny 
pre príslušné orgány uvádzajúce ako 
postupovať v prípade, že daná osoba alebo 
vec boli nájdené.

_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(Europol), ktorým sa nahrádzajú 
a zrušujú rozhodnutia Rady 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV 
a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 
24.5.2016, s. 53).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 
2018 o Agentúre Európskej únie pre 
justičnú spoluprácu v trestných veciach 
(Eurojust) a o nahradení a zrušení 
rozhodnutia Rady 2002/187/SVV 
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138).
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1c Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 
2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 
1052/2013 a (EÚ) 2016/1624, (Ú. v. EÚ L 
295, 14.11.2019, s. 1.).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Agentúra Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(ďalej len „Europol“) zriadená 
nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/79429  zohráva dôležitú 
úlohu pri používaní SIS a výmene 
doplňujúcich informácií o zápisoch v SIS 
s členskými štátmi. Avšak podľa 
existujúcich pravidiel môžu zápisy v SIS 
vydávať len príslušné orgány členských 
štátov.

(3) Europol zohráva dôležitú úlohu v 
boji proti závažnej trestnej činnosti a 
terorizmu tým, že poskytuje analýzy a 
posúdenia hrozieb s cieľom podporovať 
vyšetrovania príslušných vnútroštátnych 
orgánov.  Podľa existujúcich pravidiel 
však Europol môže SIS len používať a 
vymieňať si doplňujúce informácie o 
zápisoch v SIS s členskými štátmi, zatiaľ 
čo zápisy v SIS môžu vydávať len 
príslušné orgány členských štátov.

_________________
29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(Europol), ktorým sa nahrádzajú 
a zrušujú rozhodnutia Rady 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV 
a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 
24.5.2016, s. 53).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Vzhľadom na to, že závažná trestná 
činnosť a terorizmus nadobúdajú 
v dôsledku rastúcej mobility čoraz 
globálnejší charakter, sú pre bezpečnosť 

(4) Vzhľadom na globálny charakter 
závažnej trestnej činnosti a terorizmu sú 
informácie, ktoré tretie krajiny a 
medzinárodné organizácie získavajú o 
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Únie čím ďalej relevantnejšie aj 
informácie, ktoré o páchateľoch trestnej 
činnosti a teroristoch získali tretie krajiny 
a medzinárodné organizácie, ako napr. 
Medzinárodná organizácia kriminálnej 
polície či Medzinárodný trestný súd. 
Takéto informácie by mali prispievať 
k celkovému úsiliu o zaistenie vnútornej 
bezpečnosti v Európskej únii. Niektoré 
z takýchto informácií sa poskytujú len 
Europolu. Hoci má Europol od 
medzinárodných partnerov k dispozícii 
cenné informácie o páchateľoch závažnej 
trestnej činnosti a teroristoch, nemôže 
vydávať zápisy v SIS. Členské štáty takisto 
nie sú vždy schopné vydávať zápisy v SIS 
na základe takýchto informácií.

páchateľoch závažnej trestnej činnosti a 
terorizmu a o osobách podozrivých zo 
závažnej trestnej činnosti a terorizmu, 
čoraz dôležitejšie pre vnútornú bezpečnosť 
Únie. Niektoré z takýchto informácií, 
najmä ak je dotknutá osoba štátnym 
príslušníkom tretej krajiny, sa poskytujú 
len Europolu, ktorý tieto informácie 
spracúva a výsledky svojej analýzy 
poskytuje všetkým členským štátom 
prostredníctvom informačného systému 
Europolu a kontrolného zoznamu systému 
ETIAS.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Členské štáty všeobecne uznávajú 
operačnú potrebu sprístupniť overené 
informácie získané z tretích krajín 
príslušníkom v prvej línii, najmä 
pohraničnej stráži alebo príslušníkom 
polície. Príslušní koncoví používatelia v 
členských štátoch však nemajú vždy 
prístup k týmto cenným informáciám, 
pretože členské štáty okrem iného nemajú 
kapacitu na overovanie informácií alebo 
nemôžu vydávať zápisy v SIS na základe 
takýchto informácií z dôvodu 
vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V snahe preklenúť medzeru, ktorá 
existuje pri poskytovaní informácií 
o závažnej trestnej činnosti a terorizme, 

(5) Členské štáty sa pokúsili preklenúť 
medzeru, ktorá existuje pri poskytovaní 
informácií o zahraničných teroristických 
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a najmä o zahraničných teroristických 
bojovníkoch – v prípade ktorých je 
monitorovanie ich pohybu kľúčové – je 
potrebné zabezpečiť, aby mohol Europol 
tieto informácie priamo a v reálnom čase 
sprístupňovať príslušníkom v členských 
štátoch, ktorí stoja v prvej línii.

bojovníkoch v rámci Únie, stanovením 
postupu na hodnotenie a prípadne 
vkladanie informácií z tretích krajín o 
podozrivých zahraničných teroristických 
bojovníkoch do SIS. Tento proces má však 
dočasný charakter a spolieha sa na 
dobrovoľné kroky členských štátov.  Toto 
nariadenie poskytuje trvalé riešenie, ktoré 
je z dlhodobého hľadiska účinné a 
udržateľné, pričom sa čo najlepšie využijú 
zdroje Europolu a jeho úloha ako 
informačného centra. Za prísnych 
podmienok by Europol mal mať možnosť 
využívať SIS na boj proti závažnej trestnej 
činnosti a terorizmu tým, že priamo 
a v reálnom čase sprístupní overené 
informácie získané z tretích krajín 
príslušníkom v členských štátoch, ktorí 
stoja v prvej línii.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Europol by mal byť preto 
oprávnený vkladať zápisy do SIS podľa 
nariadenia (EÚ) 2018/1862 pri plnom 
dodržiavaní základných práv a pravidiel 
v oblasti ochrany údajov.

(6) Europol by mal byť preto 
oprávnený vkladať zápisy do SIS podľa 
nariadenia (EÚ) 2018/1862 vo všeobecnom 
záujme Únie a pri plnom dodržiavaní 
základných práv a acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov a právomoci členských 
štátov zaistiť vnútornú bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na tento účel by sa mala v SIS 
vytvoriť osobitná kategória zápisu, ktorý 
by mal vydávať výlučne Europol, aby bolo 
možné koncových používateľov 
vykonávajúcich vyhľadávanie v SIS 
informovať, že dotknutá osoba je 
podozrivá z účasti na trestnom čine, ktorý 

(7) Na tento účel by sa mala v SIS 
vytvoriť osobitná kategória zápisu, ktorý 
by mal vydávať výlučne Europol, aby bolo 
možné informovať koncových 
používateľov v členských štátoch, ktorí sú 
oprávnení vykonávať vyhľadávanie v SIS, 
o tom, že Europol má informácie, ktoré 
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patrí do pôsobnosti Europolu, a aby mohol 
Europol získať potvrdenie o tom, že 
osoba, ktorá je predmetom zápisu, bola 
nájdená.

naznačujú, že dotknutá osoba je podozrivá 
z účasti na trestnom čine, ktorý patrí do 
pôsobnosti Europolu, alebo bola za takýto 
čin odsúdená. V prípade pozitívnej 
lustrácie zápisu by mal príslušník v prvej 
línii bezodkladne oznámiť pozitívnu 
lustráciu národnému útvaru SIRENE, 
ktorý by mal Europolu potvrdiť, že osoba, 
ktorá je predmetom zápisu, bola nájdená. 
Príslušné vnútroštátne orgány dotknutého 
členského štátu majú v jednotlivých 
prípadoch, a to aj na základe 
podkladových informácií poskytnutých 
Europolom, určiť, či sa majú prijať 
ďalšie opatrenia, pokiaľ ide o dotknutú 
osobu. Takéto ďalšie opatrenia by sa 
uskutočnili podľa vlastného uváženia 
členského štátu, v ktorom došlo k 
pozitívnej lustrácii, v súlade s jeho 
vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V snahe posúdiť, či je konkrétny 
prípad dostatočne primeraný, relevantný 
a dôležitý na to, aby o ňom existoval zápis 
v SIS, a zároveň potvrdiť spoľahlivosť 
zdroja informácií a správnosť informácií 
o dotknutej osobe, by mal Europol vykonať 
podrobné individuálne posúdenie každého 
prípadu, ako aj ďalšie konzultácie s treťou 
krajinou alebo medzinárodnou 
organizáciou, ktorá poskytla údaje 
o dotknutej osobe, a rovnako aj ďalšiu 
analýzu prípadu, najmä krížovú kontrolu 
s informáciami, ktoré už má k dispozícii vo 
svojich databázach, aby mohol potvrdiť 
správnosť informácií a doplniť ich o ďalšie 
údaje na základe svojich vlastných databáz. 
V rámci podrobného individuálneho 
posúdenia by sa malo analyzovať, či 
existujú dostatočné dôvody, na základe 
ktorých sa možno domnievať, že daná 
osoba spáchala alebo má v úmysle 

(8) V snahe posúdiť na základe 
objektívnych kritérií a v súlade so 
zásadami nevyhnutnosti a 
proporcionality, či je konkrétny prípad 
dostatočne primeraný, relevantný 
a dôležitý na to, aby o ňom existoval zápis 
v SIS, a zároveň potvrdiť spoľahlivosť 
zdroja informácií a správnosť informácií 
o dotknutej osobe, že informácie neboli 
získané porušením základných práv osoby 
a či neboli oznámené Europolu na 
nezákonné účely v rozpore s ľudskými 
právami, by mal Europol vykonať 
podrobné individuálne posúdenie každého 
prípadu, ako aj prípadné ďalšie konzultácie 
s treťou krajinou alebo medzinárodnou 
organizáciou, ktorá poskytla údaje 
o dotknutej osobe, konzultácie s členskými 
štátmi a rovnako aj ďalšiu analýzu prípadu, 
najmä krížovú kontrolu s informáciami, 
ktoré už má k dispozícii vo svojich 
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spáchať trestný čin, ktorý patrí do 
pôsobnosti Europolu, alebo že bola 
účastníkom takéhoto trestného činu.

databázach, aby mohol potvrdiť správnosť 
informácií a doplniť ich o ďalšie údaje na 
základe svojich vlastných databáz. V rámci 
podrobného individuálneho posúdenia by 
sa malo analyzovať, či existujú dostatočné 
dôvody, na základe ktorých sa možno 
domnievať, že daná osoba spáchala trestný 
čin, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu, 
alebo že bola účastníkom takéhoto 
trestného činu, alebo že existujú 
opodstatnené dôvody domnievať sa, že 
daná osoba má v úmysle spáchať takýto 
trestný čin.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Europol by mal mať možnosť 
vložiť zápis do SIS len vtedy, ak dotknutá 
osoba ešte nie je predmetom zápisu, ktorý 
v SIS vydal niektorý členský štát. Ďalším 
predpokladom na vytvorenie takéhoto 
zápisu by mala byť skutočnosť, že členské 
štáty nevznesú proti zápisu, ktorý sa 
vydáva v SIS, žiadne námietky. Preto je 
potrebné stanoviť pravidlá, ktoré by 
upravovali povinnosti Europolu pred 
vložením údajov do SIS, najmä povinnosť 
vykonať s členskými štátmi konzultácie 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794. 
Zároveň by mali mať členské štáty 
možnosť požiadať Europol o vymazanie 
zápisu, najmä ak získajú nové informácie 
o osobe, ktorá je predmetom zápisu, ak je 
to vzhľadom na ich národnú bezpečnosť 
potrebné, alebo ak je pravdepodobné, že by 
zápis predstavoval riziko z hľadiska 
úradného alebo súdneho zisťovania, 
vyšetrovania alebo konania.

(9) Europol by mal mať možnosť 
vložiť zápis do SIS len vtedy, ak dotknutá 
osoba ešte nie je predmetom zápisu, ktorý 
v SIS vydal niektorý členský štát. Ďalším 
predpokladom na vytvorenie takéhoto 
zápisu by mala byť skutočnosť, že žiadny 
členský štát nevzniesol odôvodnenú 
námietku proti zápisu, ktorý v SIS vydáva 
Europol, ani neoznámil, že zamýšľa 
vložiť zápis vo svojom mene. Preto je 
potrebné stanoviť pravidlá, ktoré by 
upravovali povinnosti Europolu pred 
vložením údajov do SIS, najmä povinnosť 
vykonať s členskými štátmi konzultácie a 
získať súhlas výkonného riaditeľa 
Europolu v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/794. Europol by mal odôvodniť 
každý návrh predložený členským štátom 
na vloženie zápisu do SIS a informovať 
pracovníka pre základné práva a úradníka 
pre ochranu údajov vždy, keď vloží zápis 
do SIS. Zároveň by mali mať členské štáty 
možnosť požiadať Europol o vymazanie 
zápisu, ak majú v úmysle vydať zápis 
samy, ak získajú nové informácie o osobe, 
ktorá je predmetom zápisu, alebo majú 
opodstatnené dôvody domnievať sa, že 
údaje uvedené v zápise nie sú presné, ak je 
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to vzhľadom na ich národnú bezpečnosť 
potrebné, ak je pravdepodobné, že by zápis 
predstavoval riziko z hľadiska úradného 
alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania 
alebo konania, alebo ak by zápis viedol k 
neprimeranému zásahu do základných 
práv dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Europol by mal na účely overenia 
zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného 
monitorovania a zabezpečenia náležitej 
bezpečnosti a integrity údajov viesť o 
individuálnom posúdení každého prípadu 
záznamy, v ktorých by sa mali uvádzať 
dôvody vloženia zápisu. Europol by mal 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794 
spolupracovať s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov a tieto 
záznamy na požiadanie sprístupniť, aby sa 
mohli použiť na monitorovanie operácií 
spracúvania údajov.

(10) Europol by mal na účely overenia 
zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného 
monitorovania a zabezpečenia náležitej 
bezpečnosti a integrity údajov viesť o 
každom zápise podrobné záznamy, 
v ktorých by sa mali uvádzať dôvody 
vloženia zápisu, pričom by sa malo 
zabezpečiť plné dodržiavanie základných 
práv zakotvených v Charte základných 
práv Európskej únie (charta) a platných 
pravidiel v oblasti ochrany údajov. 
Europol by mal v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/794 sprístupniť tieto záznamy na 
požiadanie európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov, aby sa 
mohli použiť na monitorovanie operácií 
spracúvania údajov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je potrebné stanoviť pravidlá 
vymazávania zápisov, ktoré do SIS vložil 
Europol. Zápis by sa mal uchovávať len tak 
dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, 
na ktorý bol vložený. Preto je vhodné 
stanoviť podrobné kritériá, na základe 
ktorých by bolo možné určiť, kedy by sa 
mal zápis vymazať. Zápis, ktorý do SIS 
vložil Europol, by sa mal vymazať najmä 

(11) Je potrebné stanoviť pravidlá 
vymazávania zápisov, ktoré do SIS vložil 
Europol. Zápis by sa mal uchovávať len tak 
dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, 
na ktorý bol vložený. Preto je vhodné 
stanoviť podrobné kritériá, na základe 
ktorých by bolo možné určiť, kedy by sa 
mal zápis vymazať. Zápis, ktorý do SIS 
vložil Europol, by sa mal vymazať po 
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vtedy, ak členský štát vznesie námietku, ak 
členský štát vloží do SIS iný zápis alebo ak 
Europol zistí, že informácie získané od 
tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie boli nesprávne alebo boli 
Europolu oznámené na nezákonné účely, 
napríklad ak motívom na poskytnutie 
informácií o danej osobe boli politické 
dôvody.

uplynutí platnosti zápisu alebo v prípade 
ak členský štát vznesie odôvodnenú 
námietku voči nemu, ak členský štát vloží 
alebo sa chystá vložiť do SIS iný zápis 
týkajúci sa tej istej osoby, ak osoba, na 
ktorú sa zápis vzťahuje, už nie je 
podozrivá zo spáchania trestného činu 
alebo z účasti na ňom, alebo ak Europol 
alebo členský štát na základe nových 
informácií zistí, že informácie získané od 
tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie boli nesprávne alebo boli 
Europolu oznámené na nezákonné účely v 
rozpore s ľudskými právami.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pri vkladaní zápisov do SIS by mal 
byť Europol viazaný rovnakými 
požiadavkami a povinnosťami, aké sa pri 
vkladaní zápisov do SIS vzťahujú na 
členské štáty podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1862. Europol by mal predovšetkým 
dodržiava spoločné normy, protokoly 
a technické postupy stanovené na 
zabezpečenie zlučiteľnosti svojho 
technického rozhrania s centrálnym SIS na 
účely rýchleho a účinného prenosu údajov. 
Požiadavky týkajúce sa všeobecných 
pravidiel spracúvania údajov, 
proporcionality, kvality údajov, 
bezpečnosti údajov, podávania správ 
a povinností týkajúcich sa zberu 
štatistických údajov, ktoré sa pri vkladaní 
zápisov do SIS vzťahujú na členské štáty, 
by sa mali vzťahovať aj na Europol.

(12) Pri vkladaní zápisov do SIS by mal 
byť Europol viazaný požiadavkami a 
povinnosťami, ktoré sú rovnocenné s tými, 
aké sa pri vkladaní zápisov do SIS 
vzťahujú na členské štáty podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/1862. Europol by mal 
predovšetkým dodržiava spoločné normy, 
protokoly a technické postupy stanovené 
na zabezpečenie zlučiteľnosti svojho 
technického rozhrania s centrálnym SIS na 
účely rýchleho a účinného prenosu údajov. 
Požiadavky týkajúce sa proporcionality, 
kvality údajov, bezpečnosti údajov, 
podávania správ a povinností týkajúcich sa 
zberu štatistických údajov, ktoré sa pri 
vkladaní zápisov do SIS vzťahujú na 
členské štáty, by sa mali vzťahovať aj na 
Europol. Okrem toho by osobné údaje 
spracúvané Europolom mali podliehať 
rovnakej úrovni ochrany, aká sa 
uplatňuje na osobné údaje spracúvané 
členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Zámerom je, aby prípravy 
Europolu, ktoré podliehajú osobitným 
lehotám, na vkladanie, aktualizáciu a 
vymazávanie zápisov v SIS podľa tohto 
nariadenia, nemali vplyv na využívanie 
SIS pre zápisy vydané členskými štátmi 
podľa nariadenia 2018/1862. 

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
zriadenie a úpravu osobitnej kategórie 
zápisu vydávaného Europolom v SIS na 
účely výmeny informácií o osobách, ktoré 
predstavujú hrozbu pre vnútornú 
bezpečnosť Európskej únie, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, ale z dôvodu ich podstaty ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii (ďalej len 
„ZEÚ“). V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(14) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
zriadenie a úpravu osobitnej kategórie 
zápisov vydávaných Europolom v SIS na 
účely výmeny informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, ktorí sú 
podozriví zo spáchania trestného činu 
alebo z účasti na ňom, o ktorých existujú 
vecné indície alebo dôvodné podozrenie, 
že spáchajú trestný čin, ktorý patrí do 
pôsobnosti Europolu, alebo ktorí boli 
odsúdení za trestný čin, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, ale z dôvodu ich podstaty ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii (ďalej len 
„ZEÚ“). V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Toto nariadenie rešpektuje základné (15) Toto nariadenie plne rešpektuje 
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práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým v Charte základných práv 
Európskej únie. Toto nariadenie 
predovšetkým plne rešpektuje ochranu 
osobných údajov v súlade s článkom 8 
Charty základných práv Európskej únie, 
pričom sa usiluje zabezpečiť bezpečné 
prostredie pre všetky osoby s pobytom 
na území Únie.

základné práva a dodržiava zásady uznané 
v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a v 
charte. Toto nariadenie predovšetkým plne 
rešpektuje ochranu osobných údajov 
v súlade s článkom 16 ZEÚ, článkom 8 
charty a uplatniteľnými pravidlami 
ochrany údajov stanovenými v nariadení 
(EÚ) 2018/1725 a nariadení (EÚ) 
2016/794 zmenenom nariadením (EÚ) 
[XXX]. Cieľom tohto nariadenia je tiež 
zabezpečiť bezpečné prostredie pre všetky 
osoby s pobytom na území Únie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie tiež obsahuje 
ustanovenia o technickej architektúre SIS, 
o povinnostiach členských štátov, 
Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v 
oblasti presadzovania práva (ďalej len 
„Europol“) a Agentúry Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
(ďalej len „agentúra eu-LISA“), o 
spracúvaní údajov, o právach daných osôb 
a o zodpovednosti.“

2. Toto nariadenie tiež obsahuje 
ustanovenia o technickej architektúre SIS, 
o povinnostiach členských štátov, 
Agentúry Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (ďalej len 
„Europol“) a Agentúry Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
(ďalej len „agentúra eu-LISA“), 
o spracúvaní údajov, o právach daných 
osôb, zodpovednosti a vyvodzovaní 
zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 3 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) „štátny príslušník tretej krajiny“ je 
každá osoba, ktorá nie je občanom Únie 
v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ 
s výnimkou osôb požívajúcich právo na 

(22) „štátny príslušník tretej krajiny“ je 
každá osoba, ktorá nie je občanom Únie 
v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ, alebo 
osoba bez štátnej príslušnosti, alebo 
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voľný pohyb v Únii v súlade so smernicou 
2004/38/ES alebo s dohodou uzavretou 
medzi Úniou alebo Úniou a jej členskými 
štátmi na jednej strane a treťou krajinou na 
strane druhej;“.

osoba, ktorej štátna príslušnosť nie je 
známa, s výnimkou osôb požívajúcich 
právo na voľný pohyb v Únii v súlade so 
smernicou 2004/38/ES alebo s dohodou 
uzavretou medzi Úniou alebo Úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a treťou 
krajinou na strane druhej;“.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa členský štát domnieva, že 
vykonanie opatrenia na základe zápisu 
vloženého v súlade s článkom 26, 32, 36 
alebo 37a nie je zlučiteľné s jeho 
vnútroštátnym právom, jeho 
medzinárodnými záväzkami alebo 
základnými národnými záujmami, môže 
požadovať, aby sa zápis označil 
indikátorom nevykonateľnosti v tom 
zmysle, že opatrenie, ktoré sa má prijať na 
základe zápisu, sa na jeho území nevykoná. 
Zápisy vložené v súlade s článkom 26, 32 
alebo 36 označí indikátorom 
nevykonateľnosti útvar SIRENE členského 
štátu, ktorý zápis vydal, a zápisy vložené 
v súlade s článkom 37a označí indikátorom 
nevykonateľnosti Europol.“

1. Ak sa členský štát domnieva, že 
vykonanie opatrenia na základe zápisu 
vloženého v súlade s článkom 26, 32, 36 
alebo 37a nie je zlučiteľné s jeho 
vnútroštátnym právom, jeho 
medzinárodnými záväzkami alebo 
základnými národnými záujmami, môže po 
uvedení dôvodov požadovať, aby sa zápis 
označil indikátorom nevykonateľnosti 
v tom zmysle, že opatrenie, ktoré sa má 
prijať na základe zápisu, sa na jeho území 
nevykoná. Zápisy vložené v súlade 
s článkom 26, 32 alebo 36 označí 
indikátorom nevykonateľnosti útvar 
SIRENE členského štátu, ktorý zápis 
vydal, a zápisy vložené v súlade s článkom 
37a označí indikátorom nevykonateľnosti 
Europol.“

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Europol môže vkladať do SIS 
zápisy o osobách na účely informovania 
koncových používateľov vykonávajúcich 
vyhľadávanie v SIS o podozrení z účasti 

1. Europol môže vkladať do SIS 
zápisy o štátnych príslušníkoch tretích 
krajín na účely informovania koncových 
používateľov vykonávajúcich 
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týchto osôb na trestnom čine, ktorý patrí 
do pôsobnosti Europolu v súlade s článkom 
3 nariadenia (EÚ) 2016/794, ako aj na 
účely získania informácie v súlade 
s článkom 37b tohto nariadenia, že 
dotknutá osoba bola nájdená.

vyhľadávanie v SIS o tom, že tieto osoby 
sú podozrivé z účasti na trestnom čine, 
ktorý patrí do pôsobnosti Europolu 
v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) 
2016/794, alebo boli za takýto trestný čin 
odsúdené, ako aj na účely získania 
informácie v súlade s článkom 37b tohto 
nariadenia, že dotknutá osoba bola nájdená. 
Pracovník pre základné práva a úradník 
pre ochranu údajov sú informovaní vždy, 
keď Europol vloží zápis do SIS.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Europol môže vložiť do SIS zápis 
o osobách, ktoré sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, len na základe informácií 
získaných od tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie v súlade 
s článkom 17 ods. 1 písm. b) nariadenia 
(EÚ) 2016/794, ak sa tieto informácie 
týkajú:

2. Europol vloží do SIS zápis v súlade 
s odsekom 1 tohto článku len na základe 
informácií získaných od tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie, ktoré spĺňajú 
jednu z podmienok uvedených v článku 25 
ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/794, ak po 
podrobnom individuálnom posúdení zistí, 
že sa tieto informácie týkajú štátneho 
príslušníka tretej krajiny:

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) osôb, ktoré sú podozrivé 
zo spáchania trestného činu alebo z účasti 
na trestnom čine, ktorý patrí do pôsobnosti 
Europolu v súlade s článkom 3 
nariadenia (EÚ) 2016/794, alebo osôb, 
ktoré boli za takýto trestný čin odsúdené;

a) osôb, ktoré sú podozrivé 
zo spáchania trestného činu alebo z účasti 
na trestnom čine: 

Pozmeňujúci návrh 23
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) osôb, v prípade ktorých existujú 
konkrétne skutočnosti alebo dôvodné 
podozrenie, na základe ktorého sa možno 
domnievať, že majú v úmysle spáchať 
trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti 
Europolu v súlade s článkom 3 
nariadenia (EÚ) 2016/794.

b) osôb, v prípade ktorých existujú 
konkrétne skutočnosti alebo dôvodné 
podozrenie, na základe ktorého sa možno 
domnievať, že spáchajú trestný čin, alebo

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) osôb, ktoré boli odsúdené za 
trestný čin.
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek 
tohto odseku, môže Europol vložiť zápis 
do SIS v súlade s odsekom 1 tohto článku 
na základe informácií získaných z tretej 
krajiny, ktorá nespĺňa jednu z podmienok 
uvedených v článku 25 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) 2016/794, za predpokladu, že tieto 
informácie potvrdila tretia krajina, ktorá 
spĺňa jednu z týchto podmienok, alebo za 
predpokladu, že sa tieto informácie týkajú 
trestného činu terorizmu alebo 
organizovanej trestnej činnosti. 

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Europol môže vložiť do SIS zápis 
až po tom, ako zaistí splnenie všetkých 
týchto podmienok:

3. Europol môže vložiť do SIS zápis 
až po tom, ako stanoví, že je to 
nevyhnutné a odôvodnené, a to tak, že 
zaistí splnenie všetkých týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) analýzou údajov poskytnutých 
v súlade s odsekom 2 sa potvrdila 
spoľahlivosť zdroja informácií a správnosť 
informácií o dotknutej osobe, čo Europolu 
umožnilo určiť, že daná osoba patrí do 
rozsahu pôsobnosti odseku 2, pričom 
v prípade potreby si na tento účel vymenil 
ďalšie informácií s poskytovateľom údajov 
v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) 
2016/794;

a) podrobnou individuálnou 
analýzou údajov poskytnutých v súlade 
s odsekom 2 sa potvrdila spoľahlivosť 
zdroja informácií a správnosť informácií 
o dotknutej osobe, čo Europolu umožnilo 
určiť, že daná osoba patrí do rozsahu 
pôsobnosti odseku 2, pričom v prípade 
potreby si na tento účel vymenil ďalšie 
informácií s treťou krajinou alebo 
medzinárodnou organizáciou, ktorá 
poskytla údaje v súlade s článkom 25 
nariadenia (EÚ) 2016/794;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) overením sa potvrdilo, že vloženie 
zápisu je potrebné na dosiahnutie cieľov 
Europolu stanovených v článku 3 
nariadenia (EÚ) 2016/794;

b) overením sa potvrdilo, že zápis je 
nevyhnutne potrebný na dosiahnutie 
cieľov Europolu stanovených v článku 3 
nariadenia (EÚ) 2016/794;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Europol vedie podrobné záznamy 
o vložení zápisu do SIS a o dôvodoch 
takéhoto vloženia, aby bolo možné overiť 
súlad s hmotnoprávnymi a procesnými 
požiadavkami stanovenými v odsekoch 1, 
2 a 3. Uvedené záznamy sa na požiadanie 
sprístupnia európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov.

4. Europol vedie podrobné záznamy 
o vložení zápisu do SIS a všetkých 
dôvodoch takéhoto vloženia, aby bolo 
možné overiť súlad s hmotnoprávnymi 
a procesnými požiadavkami stanovenými 
v odsekoch 1, 2 a 3. Uvedené záznamy sa 
na požiadanie sprístupnia európskemu 
dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pri spracúvaní údajov v SIS sa na 
Europol vzťahujú požiadavky a povinnosti 
vzťahujúce sa na členský štát, ktorý vydal 
zápis, uvedené v článkoch 20, 21, 22, 42, 
56, 59, 61, 62 a 63.

6. Pri spracúvaní údajov v SIS sa na 
Europol vzťahujú mutatis mutandis 
požiadavky a povinnosti vzťahujúce sa na 
členský štát, ktorý vydal zápis, uvedené 
v článkoch 20, 21, 22, 42, 56, 59, 61, 62 
a 63.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 37b – odsek 1 – písmeno a) – bod i)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) skutočnosť, že sa našla osoba, ktorá 
je predmetom zápisu;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Article 37b – paragraph 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vykonávajúci členský štát oznámi 2. Vykonávajúci členský štát 
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Europolu informácie uvedené v odseku 1 
písm. a) prostredníctvom výmeny 
doplňujúcich informácií.“

bezodkladne oznámi Europolu informácie 
uvedené v odseku 1 písm. a) 
prostredníctvom výmeny doplňujúcich 
informácií.“ Vykonávajúci členský štát 
môže za výnimočných okolností 
rozhodnúť, že informácie Europolu 
neoznámi, ak by to ohrozilo prebiehajúce 
vyšetrovanie alebo bezpečnosť jednotlivca 
alebo by to bolo v rozpore so základnými 
záujmami vykonávajúceho členského 
štátu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 48 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Europol má v prípadoch, keď je to 
potrebné na plnenie jeho mandátu, právo 
na prístup k údajom v SIS a vyhľadávanie 
v nich, a právo vkladať, aktualizovať 
a vymazávať zápisy podľa článku 37a 
tohto nariadenia. Europol vkladá, 
aktualizuje a vymazáva údaje SIS 
a vyhľadáva v nich cez osobitné technické 
rozhranie. Europol vyvinie technické 
rozhranie a vykonáva jeho údržbu v súlade 
so spoločnými normami, protokolmi 
a technickými postupmi vymedzenými 
v článku 9 tohto nariadenia a toto rozhranie 
umožňuje priame pripojenie do centrálneho 
SIS.

Europol má v prípadoch, keď je to 
potrebné na plnenie jeho mandátu, právo 
na prístup k údajom v SIS a vyhľadávanie 
v nich, a právo vkladať, aktualizovať 
a vymazávať zápisy podľa článku 37a 
tohto nariadenia. Europol vkladá, 
aktualizuje, vymazáva údaje SIS 
a vyhľadáva v nich a má k týmto údajom 
prístup cez osobitné technické rozhranie. 
Europol vyvinie technické rozhranie 
a vykonáva jeho údržbu v súlade so 
spoločnými normami, protokolmi 
a technickými postupmi vymedzenými 
v článku 9 tohto nariadenia a toto rozhranie 
umožňuje priame pripojenie do centrálneho 
SIS.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 48 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Europol uskutočňuje výmenu doplňujúcich 
informácií v súlade s ustanoveniami 

Europol uskutočňuje výmenu doplňujúcich 
informácií a žiada akékoľvek ďalšie 
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príručky SIRENE. Na tento účel Europol 
zabezpečí dostupnosť doplňujúcich 
informácií týkajúcich sa jeho vlastných 
zápisov 24 hodín denne, sedem dní 
v týždni.“;

doplňujúce informácie v súlade 
s ustanoveniami príručky SIRENE. Na 
tento účel Europol zabezpečí dostupnosť a 
výmenu takýchto doplňujúcich informácií 
týkajúcich sa jeho vlastných zápisov 24 
hodín denne, sedem dní v týždni.“;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 48 – odsek 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov vykonáva v súlade 
s medzinárodnými audítorskými normami 
aspoň každé štyri roky audit operácií 
spracúvania údajov Europolom.“

7a. Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov vykonáva v súlade 
s medzinárodnými audítorskými normami 
aspoň každé tri roky audit operácií 
spracúvania údajov Europolom.“

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 53 – odsek 5a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Europol môže vložiť zápis o osobe 
na účely článku 37a ods. 1 na obdobie 
jedného roka. Europol v uvedenej lehote 
preskúma potrebu uchovania zápisu. 
V prípade potreby stanoví Europol kratšie 
lehoty na preskúmanie.“;

5a. Europol môže vložiť zápis 
o štátnom príslušníkovi tretej krajiny na 
účely článku 37a ods. 1 na obdobie troch 
rokov. Europol v uvedenej lehote 
preskúma potrebu uchovania zápisu. 
V prípade potreby stanoví Europol kratšie 
lehoty na preskúmanie.“; 

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 53 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V rámci lehoty na preskúmanie 6. V rámci lehoty na preskúmanie 
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uvedenej v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 5a môže 
členský štát, ktorý vydal zápis, a, v prípade 
osobných údajov vložených do SIS podľa 
článku 37a tohto nariadenia, Europol po 
komplexnom individuálnom posúdení, 
ktoré sa zaznamená, rozhodnúť, že zápis 
o osobe uchovajú dlhšie, ako je lehota na 
preskúmanie, ak je to potrebné a primerané 
vzhľadom na účely, na ktoré sa zápis 
vložil. V takýchto prípadoch sa odseky 2, 
3, 4, 5 a 5a tohto článku vzťahujú aj na toto 
predĺženie. Každé takéto predĺženie sa 
oznámi CS-SIS.“

uvedenej v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 5a môže 
členský štát, ktorý vydal zápis, alebo 
prípadne Europol po komplexnom 
individuálnom posúdení, ktoré sa 
zaznamená, rozhodnúť, že zápis o osobe 
uchovajú dlhšie, ako je lehota na 
preskúmanie, ak je to potrebné a primerané 
vzhľadom na účely, na ktoré sa zápis 
vložil. V takýchto prípadoch sa odseky 2, 
3, 4, 5 a 5a tohto článku vzťahujú aj na toto 
predĺženie. Každé takéto predĺženie sa 
oznámi CS-SIS.“

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 53 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Zápisy o osobách sa automaticky 
vymažú po uplynutí lehoty na preskúmanie 
uvedenej v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 5a, pokiaľ 
členský štát, ktorý vydal zápis, alebo 
Europol, v prípade zápisov vložených do 
SIS podľa článku 37a tohto nariadenia, 
neinformujú CS-SIS o predĺžení podľa 
odseku 6 tohto článku. CS-SIS 
automaticky informuje členský štát, ktorý 
vydal zápis, alebo Europol o plánovanom 
vymazaní údajov štyri mesiace vopred.

7. Zápisy o osobách sa automaticky 
vymažú po uplynutí lehoty na preskúmanie 
uvedenej v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 5a, pokiaľ 
členský štát, ktorý vydal zápis, alebo 
prípadne Europol, neinformujú CS-SIS 
o predĺžení podľa odseku 6 tohto článku. 
CS-SIS automaticky informuje členský 
štát, ktorý vydal zápis, alebo Europol 
o plánovanom vymazaní údajov štyri 
mesiace vopred.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 53 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty a Europol vedú 
štatistiky o počte zápisov o osobách, 
ktorých obdobie uchovávania bolo 
predĺžené v súlade s odsekom 6 tohto 
článku, a na požiadanie ich zašlú 

8. Členské štáty a Europol vedú 
štatistiky o počte zápisov o osobách, 
ktorých obdobie uchovávania bolo 
predĺžené v súlade s odsekom 6 tohto 
článku. Členské štáty na požiadanie 
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dozorným orgánom uvedeným v článku 
69.“

poskytnú tieto štatistiky dozorným 
orgánom uvedeným v článku 69 a Europol 
ich poskytne európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Dotknuté osoby musia mať 
možnosť uplatniť si práva stanovené 
v článkoch 15, 16 a 17 nariadenia (EÚ) 
2016/679, vo vnútroštátnych 
ustanoveniach, ktorými sa transponuje 
článok 14 a článok 16 ods. 1 a 2 smernice 
(EÚ) 2016/680, a v kapitole IX nariadenia 
(EÚ) 2018/1725.

(1) Dotknuté osoby musia mať 
možnosť uplatniť si práva stanovené 
v článkoch 15, 16 a 17 nariadenia (EÚ) 
2016/679, vo vnútroštátnych 
ustanoveniach, ktorými sa transponuje 
článok 14 a článok 16 ods. 1 a 2 smernice 
(EÚ) 2016/680, a v článkoch 80 a 82 
nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 67 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Členský štát v súlade so svojím 
vnútroštátnym právom vrátane práva, 
ktorým sa transponuje smernica (EÚ) 
2016/680 a, v prípade osobných údajov 
vložených do SIS podľa článku 37a tohto 
nariadenia, Europol v súlade s kapitolou 
IX nariadenia (EÚ) 2018/1725 rozhodnú, 
že dotknutej osobe neposkytnú žiadne 
informácie alebo časť informácií, pokiaľ 
a dovtedy, kým takéto čiastočné alebo 
úplné obmedzenie predstavuje 
v demokratickej spoločnosti pri náležitom 
zohľadnení základných práv a legitímnych 
záujmov dotknutej osoby potrebné 
a primerané opatrenie, ktorého cieľom je:

(3) Členský štát v súlade so svojím 
vnútroštátnym právom vrátane práva, 
ktorým sa transponuje smernica (EÚ) 
2016/680 a, v prípade osobných údajov 
vložených do SIS podľa článku 37a tohto 
nariadenia, Europol v súlade s článkom 82 
ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1725 
rozhodnú, že dotknutej osobe neposkytnú 
žiadne informácie alebo časť informácií, 
pokiaľ a dovtedy, kým takéto čiastočné 
alebo úplné obmedzenie predstavuje 
v demokratickej spoločnosti pri náležitom 
zohľadnení základných práv a legitímnych 
záujmov dotknutej osoby potrebné 
a primerané opatrenie, ktorého cieľom je:
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 67 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch uvedených v prvom 
pododseku členský štát alebo, v prípade 
osobných údajov vložených do SIS podľa 
článku 37a tohto nariadenia, Europol 
informujú písomne a bez zbytočného 
odkladu dotknutú osobu o akomkoľvek 
zamietnutí či obmedzení prístupu, ako aj 
o dôvodoch tohto zamietnutia alebo 
obmedzenia. Od takéhoto informovania 
možno upustiť, ak by poskytnutie takýchto 
informácií ohrozilo ktorýkoľvek z dôvodov 
stanovených v prvom pododseku písm. a) 
až e) tohto odseku. Členský štát alebo, 
v prípade osobných údajov vložených do 
SIS podľa článku 37a tohto nariadenia, 
Europol informujú dotknutú osobu 
o možnosti podať sťažnosť na dozorný 
orgán alebo uplatniť súdny prostriedok 
nápravy.

V prípadoch uvedených v prvom 
pododseku členský štát alebo, v prípade 
osobných údajov vložených do SIS podľa 
článku 37a tohto nariadenia, Europol 
informujú písomne a bez zbytočného 
odkladu dotknutú osobu o akomkoľvek 
zamietnutí či obmedzení prístupu, ako aj 
o dôvodoch tohto zamietnutia alebo 
obmedzenia. Od takéhoto informovania 
možno upustiť, ak by poskytnutie takýchto 
informácií ohrozilo ktorýkoľvek z dôvodov 
stanovených v prvom pododseku písm. a) 
až e) tohto odseku. Členský štát informuje 
dotknutú osobu o možnosti podať sťažnosť 
dozornému orgánu alebo uplatniť súdne 
prostriedky nápravy. Ak sú osobné údaje 
vložené do SIS podľa článku 37a tohto 
nariadenia, Europol informuje dotknutú 
osobu o možnosti podať sťažnosť 
európskemu dozornému úradníkovi pre 
ochranu údajov alebo dožadovať sa 
súdneho prostriedku nápravy na Súdnom 
dvore Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 68 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Členské štáty a Europol 
každoročne predkladajú Európskemu 
výboru pre ochranu údajov správu o:

(4) Členské štáty každoročne 
predkladajú správu Európskemu výboru 
pre ochranu údajov a Európskemu 
parlamentu a Europol predkladá 
každoročne európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov, 
Európskemu parlamentu a spoločnej 
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parlamentnej kontrolnej skupine správu o: 

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 68 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) počte zápisov o osobách, ktorých 
obdobie uchovávania bolo predĺžené v 
súlade s článkom 53 ods. 8.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 68 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Správy členských štátov a Europolu 
sa zahrnú do spoločnej správy uvedenej 
v článku 71 ods. 4.“

(5) Správy členských štátov a Europolu 
sa v plnom rozsahu zahrnú do spoločnej 
správy uvedenej v článku 71 ods. 4.“

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 74 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Agentúra eu-LISA vypracúva 
denné, mesačné a ročné štatistiky o počte 
záznamov za jednotlivé kategórie zápisov, 
a to tak za každý členský štát, Europol, ako 
aj súhrnne. Agentúra eu-LISA zároveň 
predkladá za každý členský štát, Europol, 
ako aj súhrnne výročné správy o počte 
pozitívnych lustrácií za jednotlivé 
kategórie zápisov, počte vyhľadávaní v SIS 
a počte prístupov do SIS na účely 
vkladania, aktualizácie alebo vymazania 
zápisu. Vypracované štatistiky nesmú 

3. Agentúra eu-LISA vypracúva 
denné, mesačné a ročné štatistiky o počte 
záznamov za jednotlivé kategórie zápisov, 
za každý členský štát, Europol, ako aj 
súhrnne. Agentúra eu-LISA zároveň 
predkladá za každý členský štát, Europol, 
ako aj súhrnne výročné správy o počte 
pozitívnych lustrácií za jednotlivé 
kategórie zápisov, počte vyhľadávaní v SIS 
a počte prístupov do SIS na účely 
vkladania, aktualizácie alebo vymazania 
zápisu. Agentúra eu-LISA tiež vypracúva 
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obsahovať žiadne osobné údaje. Výročná 
štatistická správa sa uverejní.“

denné, mesačné a ročné štatistiky, v 
ktorých sa uvádza počet záznamov o 
zápisoch navrhnutých Europolom, proti 
ktorým členský štát vzniesol odôvodnenú 
námietku, rozdelených podľa členských 
štátov a podľa vznesenej námietky. 
Vypracované štatistiky nesmú obsahovať 
žiadne osobné údaje. Výročná štatistická 
správa sa uverejní.“

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 79 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a) V článku 79 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Komisia pozorne sleduje proces 
postupného plnenia podmienok 
stanovených v odsekoch 2 a 7 a informuje 
Európsky parlament a Radu o výsledku 
overenia uvedeného v týchto odsekoch.“

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 79 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V článku 79 sa vkladá tento odsek 
7:

(14) V článku 79 sa dopĺňajú tieto 
odseky:

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 79 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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7. Komisia prijme rozhodnutie, 
v ktorom stanoví dátum, ku ktorému začne 
Europol s vkladaním, aktualizáciou 
a vymazávaním údajov v SIS podľa tohto 
nariadenia zmeneného nariadením [XXX], 
a to po overení, že boli splnené tieto 
podmienky:

7. Najneskôr do ... [jeden rok po 
nadobudnutí účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia] Komisia 
prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví 
dátum, od ktorého môže Europol začať s 
vkladaním, aktualizáciou a vymazávaním 
zápisov v SIS podľa tohto nariadenia 
zmeneného nariadením [XXX], a to po 
overení, že boli splnené tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1862
Článok 79 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Europol do ... [šesť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia] oznámi 
Komisii, že prijal potrebné technické a 
procedurálne opatrenia na spracovanie 
údajov SIS a výmenu doplňujúcich 
informácií podľa tohto nariadenia [XXX].
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