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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru
(2019/2196(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 67 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„ZFEÚ“), ktorým sa ustanovuje priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý 
„zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach“,

– so zreteľom na článok 21 ods. 1 ZFEÚ a článok 45 Charty základných práv Európskej 
únie (ďalej len „Charta základných práv“), ktoré zabezpečujú právo občanov na 
slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov,

– so zreteľom na článok 18 ZFEÚ a článok 21 ods. 2 Charty základných práv, ktorými sa 
zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti,

– so zreteľom na články 18 a 19 Charty základných práv o práve na azyl a na ochranu v 
prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície,

– so zreteľom na schengenské acquis, ktoré sa od podpísania Schengenskej dohody 14. 
júna 1985 neustále vyvíja a ktoré v súčasnosti obsahuje množstvo právnych aktov EÚ v 
oblasti riadenia vnútorných a vonkajších hraníc, vízovej politiky, politiky návratu, 
policajnej spolupráce a ochrany údajov, ako aj právne akty, ktorými sa zriaďujú a riadia 
dve agentúry Únie [Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a 
Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov 
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)], finančný program (nástroj 
pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz) a štyri rozsiahle informačné 
systémy [Schengenský informačný systém, vízový informačný systém, Európsky 
systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a systém vstup/výstup (EES)], 
vrátane ich interoperability,

– so zreteľom na právne predpisy prijaté od poslednej výročnej správy o fungovaní 
schengenského priestoru zamerané na jeho posilnenie vzhľadom na pretrvávajúce 
výzvy, konkrétnejšie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 
28. novembra 2018 o o využívaní Schengenského informačného systému na účely 
návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín1, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, 
prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti 
hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o 
zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/20062 a 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 

1 Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 14.
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zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia 
Komisie 2010/261/EÚ3, na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 z 
20. mája 2019 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami 
EÚ v oblasti hraníc a víz a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
767/2008, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1726 a (EÚ) 
2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV4, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019 o stanovení rámca pre 
interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej 
spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a 
(EÚ) 2019/8165, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. 
septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a 
povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, 
(EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/22266, nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1241 z 12. septembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2016/794 na účely zriadenia Európskeho systému cestovných informácií a povolení 
(ETIAS)7, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/493 z 30. marca 2020 
o systéme pre falšované a pravé doklady online („systém FADO“), ktorým sa zrušuje 
jednotná akcia Rady 98/700/SVV8, 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) 2016/16249 a nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1155 z 20. júna 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, 
ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)10,

– so zreteľom na prebiehajúce legislatívne práce na revízii Kódexu schengenských hraníc, 
pokiaľ ide o pravidlá uplatniteľné na dočasné obnovenie kontroly na vnútorných 
hraniciach, na reforme vízového informačného systému, na dokončení legislatívneho 
rámca pre systém ETIAS, pokiaľ ide o Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a 
víza 2021 – 2027 a na novom návrhu nariadenia, ktorým sa zavádza preverovanie 
štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach (COM/2020/0612),

– so zreteľom na rôzne oznámenia, usmernenia, odporúčania, závery a plány Európskej 
rady, Rady a Komisie zamerané na riešenie situácie na vnútorných a vonkajších 
schengenských hraniciach v reakcii na COVID-19, ako napríklad oznámenie Komisie z 
30. marca 2020 „COVID-19: Pokyny na vykonávanie dočasného obmedzenia ciest do 
EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, na uľahčenie tranzitných opatrení na repatriáciu občanov 
EÚ a k dôsledkom pre vízovú politiku“[C (2020) 2050], spoločný európsky plán na 
zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19 a odporúčanie Rady (EÚ) 
2020/1475 z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného 
pohybu v reakcii na pandémiu COVID-1911,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. októbra 2019 o overení úplného uplatňovania 

3 Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 56.
4 Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 27.
5 Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 85.
6 Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 72.
8 Ú. v. EÚ L 107, 6.4.2020, s. 1.
9 Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1.
10 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 25.
11 Ú. v. EÚ L 337, 14.10.2020, s. 3.
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schengenského acquis Chorvátskom [COM(2019)0497],

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. septembra 2020 o Novom pakte o migrácii 
a azyle [COM(2020)0609],

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o výročnej správe o fungovaní 
schengenského priestoru12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2020 o situácii v schengenskom priestore v 
nadväznosti na pandémiu COVID-1913,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2018 o úplnom uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných 
pozemných, námorných a vzdušných hraniciach14,

– so zreteľom na prípravu tohto uznesenia, ktorú vykonala pracovná skupina Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci na kontrolu Schengenu;

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0000/2020),

Fungovanie schengenského priestoru

1. domnieva sa, že samotná koncepcia schengenskej spolupráce, ktorou je 
zabezpečenie absencie kontrol na vnútorných hraniciach, je ohrozená pandémiou 
COVID-19, ktorá sa ešte pridala k dôvodom, na ktoré sa od roku 2015 odvolávajú 
niektoré členské štáty s cieľom zachovať kontroly na vnútorných hraniciach; 
opätovne odsudzuje zachovanie kontrol na vnútorných hraniciach a zdôrazňuje svoj 
názor, že mnohé predĺženia nie sú v súlade s pravidlami, pokiaľ ide o ich trvanie, 
potrebu alebo proporcionalitu, a preto sú nezákonné;

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty naďalej 
zavádzajú kontroly na vnútorných hraniciach ako jednostrannú reakciu na nové 
výzvy predtým, ako náležite zvážia spoločný európsky záujem na zachovaní 
Schengenu ako priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby vykonala náležitú kontrolu uplatňovania schengenského acquis, a to aj 
prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti, a zdôrazňuje naliehavú 
potrebu posilniť vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi schengenskými štátmi a 
príslušné riadenie schengenského priestoru;

3. opakuje, že je potrebné, aby členské štáty dodržiavali právo zakotvené v zmluvách a 
Charte základných práv a aby vykonávali opatrenia na hraniciach nediskriminačným 
spôsobom;

4. v nadväznosti na svoje početné žiadosti o úplné uplatnenie ustanovení 

12 Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 106.
13 Prijaté texty, P9_TA(2020)0175.
14 Ú. v. EÚ C 388, 13.11.2020, s. 18.
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schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku žiada Radu, aby prijala okamžité 
rozhodnutie o zrušení kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných 
hraniciach;

5. konštatuje, že schengenské hodnotiace správy a posúdenia zraniteľnosti naďalej 
poukazujú na nedostatky a zraniteľnosti v ochrane a správe vonkajších hraníc; 
vyzýva členské štáty, aby vykonali odporúčania, ktoré im adresovali Rada a 
Frontex, zamerané na nápravu nedostatkov a zraniteľností;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad opakovanými obvineniami týkajúcimi sa 
možného zapojenia agentúry Frontex do odopretí vstupu a domnieva sa, že je 
potrebné posilniť vnútorné mechanizmy nahlasovania, ako aj parlamentnú a verejnú 
kontrolu činností agentúry Frontex;

7. vyjadruje hlboké poľutovanie nad opakovanými a závažnými správami o násilí a 
odopretiach vstupu na vonkajších hraniciach, ako aj nad absenciou vhodných 
monitorovacích mechanizmov na zabezpečenie dodržiavania základných práv a 
zásad právneho štátu na vonkajších hraniciach; domnieva sa, že Agentúra Európskej 
únie pre základné práva (FRA) musí mať posilnenú operačnú úlohu, pokiaľ ide o 
monitorovanie dodržiavania základných práv na vonkajších hraniciach;

8. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že došlo k oneskoreniam pri 
vykonávaní ustanovení o základných právach v novom nariadení o európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži15, ako je napríklad prijatie 40 členov monitorovacej 
skupiny pre základné práva do 5. decembra 2020, ako sa ustanovuje v nariadení; 
vyzýva agentúru Frontex, aby na základe článku 265 ZFEÚ zabezpečila 
vykonávanie článku 110 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/1896 najneskôr do dvoch 
mesiacov odo dňa prijatia tohto uznesenia;

Schengenský hodnotiaci a monitorovací mechanizmus

9. víta zámer Komisie preskúmať schengenský hodnotiaci a monitorovací 
mechanizmus; pripomína diskusie o jeho právnom základe počas rokovaní o balíku 
opatrení v oblasti riadenia schengenského priestoru v roku 2012 a trvá na tom, aby 
bol zapojený do reformy mechanizmu za rovnakých podmienok ako Rada, a to buď 
použitím riadneho legislatívneho postupu, alebo použitím rovnakej metódy ako v 
prípade prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 1053/2013, ktorým sa vytvára SEMM; 
domnieva sa, že skrátenie lehôt, hodnotenie dodržiavania základných práv, 
posilnenie možnosti uskutočňovať skutočne neohlásené návštevy a zvýšenie 
transparentnosti musia byť kľúčovými prvkami každej budúcej reformy;

10. domnieva sa, že by sa mala uskutočniť ďalšia návšteva Chorvátska s cieľom 
podrobnejšie posúdiť ochranu vonkajších hraníc v nadväznosti na návštevy v rokoch 
2016, 2017 a obnovenú návštevu v roku 2019; vyzýva Chorvátsko, aby pokračovalo 
v uskutočňovaní prebiehajúcich opatrení a odstraňovaní zistených nedostatkov, 
najmä pokiaľ ide o počet zamestnancov a kapacitu dohľadu nad pozemnými 
hranicami; trvá na tom, že nadchádzajúca návšteva musí takisto posúdiť 

15 Nariadenie (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019.
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dodržiavanie základných práv a správy o násilí a odopretiach vstupu;

Využívanie rozsiahlych informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí

11. berie na vedomie pokrok dosiahnutý vo vývoji nových rozsiahlych informačných 
systémov a v ich interoperabilite; vyzýva členské štáty, Komisiu a príslušné 
agentúry, aby dodržali plánovaný časový harmonogram vykonávania a aby jeho 
dodržiavanie stanovili ako politickú prioritu;

12. domnieva sa, že Komisia a Rada po zistení závažných nedostatkov vo využívaní 
Schengenského informačného systému Spojeným kráľovstvom počas hodnotenia v 
roku 2017 vážne zanedbali svoje povinnosti; pripomína všetkým zúčastneným 
stranám svoju žiadosť o okamžité odpojenie Spojeného kráľovstva, ako sa uvádza v 
listoch Komisii a predsedníctvu Rady z 15. júna 2020; pripomína svoju pozíciu, že 
„ako tretia krajina nemôže mať Spojené kráľovstvo prístup do SIS“;

Cyklus viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc

13. víta predloženie strategickej analýzy rizík pre európske integrované riadenie hraníc 
agentúrou Frontex ako prvý krok nového cyklu politiky;

Budúcnosť Schengenu

14. konštatuje, že rôzne krízy posledných rokov ohrozili Schengen a je potrebné 
zintenzívniť úsilie o hľadanie riešení; v tejto súvislosti víta zámer Komisie prijať 
stratégiu o budúcnosti Schengenu a ďalej víta vytvorenie schengenského fóra, ktoré 
by malo umožniť aj politické diskusie na vysokej úrovni o stave a budúcnosti 
Schengenu s Parlamentom a Radou;

15. domnieva sa, že najmä pokiaľ ide o pravidlá kontrol na vnútorných hraniciach, 
Kódex schengenských hraníc už nespĺňa svoj účel a vyžaduje si naliehavú a 
zmysluplnú reformu s cieľom posilniť vzájomnú dôveru a solidaritu a zabezpečiť 
integritu a úplné obnovenie schengenského priestoru; zdôrazňuje, že opätovné 
zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach by malo byť vždy len krajným riešením, 
a to na obmedzené časové obdobie a v rozsahu, v akom sú kontroly potrebné a 
primerané zistenej závažnej hrozbe, pri zachovaní rozlišovania medzi rôznymi 
právnymi základmi; domnieva sa, že pri každom predĺžení hraničných kontrol zo 
strany členského štátu by sa mali uplatniť ďalšie ochranné opatrenia a že za každých 
okolností by mali byť takéto opatrenia zrušené, hneď ako zaniknú ich dôvody;

16. vyzýva administratívu Parlamentu, aby zriadila špecializované oddelenie pre 
podporu správy Schengenu, aby Parlament mohol riadne vykonávať svoje funkcie 
demokratickej kontroly a dohľadu v súvislosti so schengenským acquis;

°

° °
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17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, národným 
parlamentom členských štátov a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž.


