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Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania 

schengenského acquis * 

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

Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania 

schengenského acquis (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE)) 

 

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Rady (10273/2013), 

– so zreteľom na článok 70 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,  

– so zreteľom na žiadosť Rady o stanovisko (C7-0160/2013), 

– so zreteľom na záväzok, ktorý vyjadril zástupca Rady v liste z 30. mája 2013, prijať tento 

akt v podobe predloženej Európskemu parlamentu, 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-

0215/2013), 

1. schvaľuje návrh Rady; 

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

v prílohe k tomuto uzneseniu; 

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



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. 

 

 


