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Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolnosti 

***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 o návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom 

stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za 

mimoriadnych okolnosti (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)) 

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0560), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-

0248/2011), 

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

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní 

zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym národným zhromaždením, holandským 

senátom a snemovňou reprezentantov, portugalským parlamentom, rumunským senátom, 

slovenským parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho 

aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity, 

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. mája 2013, schváliť 

pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 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-

0200/2012), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené 

v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

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

parlamentom.  



P7_TC1-COD(2011)0242 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. júna 2013 na účely prijatia 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie 

(ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly 

vnútorných hraníc za výnimočných okolností 

 

 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho 

parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1051/2013.) 

 



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

Európsky parlament, Rada a Komisia vítajú prijatie nariadenia, ktorým sa mení Kódex 

schengenských hraníc s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly 

vnútorných hraníc za výnimočných okolností a nariadenia, ktorým sa vytvára hodnotiaci a 

monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis. Nazdávajú sa, že 

uvedenými novými mechanizmami sa zodpovedajúco reaguje na požiadavku Európskej rady, 

ktorá vo svojich záveroch z 24. júna 2011 v snahe zabezpečiť presadzovanie spoločných 

pravidiel a posilniť, prispôsobiť a rozšíriť kritériá vychádzajúce z acquis EÚ vyzvala na 

posilňovanie spolupráce a vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi v schengenskom priestore 

a na vytvorenie účinného a spoľahlivého systému monitorovania a hodnotenia, pričom 

pripomenula, že vonkajšie hranice Európy musia byť riadené účinným a jednotným spôsobom 

na základe spoločnej zodpovednosti, solidarity a praktickej spolupráce. 

Vyhlasujú, že touto zmenou Kódexu schengenských hraníc sa posilní koordinácia a spolupráca 

na úrovni Únie tým, že sa na jednej strane vytvoria kritériá pre obnovovanie hraničných kontrol 

členskými štátmi a na druhej strane aj pre mechanizmus EÚ, prostredníctvom ktorého bude 

možné reagovať na skutočne kritické situácie, v ktorých je ohrozené celkové fungovanie oblasti 

bez kontroly vnútorných hraníc.  

Zdôrazňujú, že tento nový systém hodnotenia je mechanizmom EÚ, bude sa vzťahovať na 

všetky aspekty schengenského acquis a zapoja sa doň experti z členských štátov, Komisie a 

príslušných agentúr EÚ. 

Súhlasia s tým, že každý budúci návrh Komisie na zmenu tohto systému hodnotenia sa predloží 

na konzultáciu Európskemu parlamentu, aby sa pred prijatím záverečného znenia mohlo v čo 

najväčšej možnej miere zohľadniť jeho stanovisko. 

 


