
PR\575255SK.doc PE 360.332v01-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2004/0287(COD)

8. 11. 2005

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom informačnom 
systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými 
štátmi
(KOM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Spravodajkyňa: Sarah Ludford



PR\575255SK.doc 2/65 PE 360.332v01-00

Externý preklad

SK

PR_COD_1am

Symboly postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie spoločného postoja, 
väčšina členov Parlamentu na odmietnutie alebo pozmenenie 
spoločného postoja

*** Postup súhlasu
väčšina členov Parlamentu okrem prípadov obsiahnutých v 
článkoch 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a v článku 7 Zmluvy o 
EÚ

***I Postup spolurozhodovania (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Postup spolurozhodovania (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie spoločného postoja, 
väčšina členov Parlamentu na odmietnutie alebo pozmenenie 
spoločného postoja 

***III Postup spolurozhodovania (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného znenia

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Zmeny a doplnenia právneho textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je pozmenený a 
doplnený text zvýraznený tučnou kurzívou. Zvýraznenie obyčajnou kurzívou 
naznačuje príslušným oddeleniam časti právneho textu, pre ktoré sa navrhuje 
oprava, za účelom pomoci pri príprave konečného znenia (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechania v danej jazykovej verzii). Tieto navrhované opravy 
podliehajú schváleniu príslušných oddelení.
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NÁVRH PRÁVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

O návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom informačnom systéme 
(VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi
(KOM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

(Postup spolurozhodovania: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh, ktorý predložila Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
(KOM(2004)0835)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a na článok 62 ods. 2 písmeno b) bod ii) a článok 66 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, podľa ktorého Komisia predložila návrh 
Parlamentu (C6-0004/2005),

– so zreteľom na bod 51 jeho Rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti 
(A6-0000/2005),

1. Schvaľuje pozmenený návrh Komisie;

2. Vyzýva Komisiu, aby opäť postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle návrh 
výrazne pozmeniť a doplniť alebo ho nahradiť iným textom;

3. Poveruje svojho predsedu, aby predložil jeho stanovisko Rade a Komisii.

Text, ktorý navrhla Komisia Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) Zo záverov Rady z 20. septembra 2001 
a záverov zasadnutia Európskej rady v 
Laekene 14. a 15. decembra 2001, v 
Seville 21. a 22. júna 2002, v 
Thesalonikách 
19. a 20. júna 2003 a v Bruseli 25. a 26. 
marca vyplýva, že vytvorenie vízového 
informačného systému je jednou z 

vypúšťa sa

                                               
1 Not yet published in OJ.
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kľúčových iniciatív Európskej únie 
zameranej na 
podporu stability a bezpečnosti. 

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod, prečo by mal Odôvodnenie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
odkazovať na sériu záverov Európskej rady a Rady, ktoré nemajú žiadny právny význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) V súčasnosti je potrebné poskytnúť 
Komisii mandát na zriadenie a údržbu 

systému VIS, definovať jeho účel, funkcie 
a zodpovednosť za jeho fungovanie a 

stanoviť podmienky a postupy pri výmene 
údajov o vízach medzi členskými štátmi s 

cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o 
víza a prijímanie príslušných rozhodnutí, 

berúc pri tom do úvahy smery, ktoré pre 
vývoj systému VIS prijala Rada 19. 
februára 2004.

(3) V súčasnosti je potrebné poskytnúť 
Komisii mandát na zriadenie a údržbu 

systému VIS, definovať jeho účel, funkcie 
a zodpovednosť za jeho fungovanie a 

stanoviť podmienky a postupy pri výmene 
údajov o vízach medzi členskými štátmi s 

cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o 
víza a prijímanie príslušných rozhodnutí.  

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k bodu odôvodnenia 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4

(4) Vízový informačný systém by mal 
zlepšiť riadenie spoločnej vízovej politiky, 

konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi 
ústrednými konzulárnymi orgánmi 

uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a 
súvisiacich rozhodnutiach medzi 

členskými štátmi, s cieľom predchádzať 
ohrozeniam vnútornej bezpečnosti 
ktoréhokoľvek z členských štátov a tzv. 
visa-shoppingu a uľahčiť boj proti 

podvodom a kontroly na vonkajších 

(4) Vízový informačný systém by mal mať 
za cieľ zlepšenie riadenia spoločnej 
vízovej politiky, 
konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi 
ústrednými konzulárnymi orgánmi 
uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a 
súvisiacich rozhodnutiach medzi 
členskými štátmi. Mal by pritom 
prispievať k zjednodušeniu a urýchleniu 
vybavovania žiadostí o vízum, 
predchádzať tzv. visa-shoppingu a 
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hraničných priechodoch, ako aj na území 
členských štátov. Systém VIS by mal 
zároveň zjednodušiť identifikáciu a 
vrátenie
nelegálnych imigrantov a uplatňovanie
nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. 
februára 2003 ustanovujúceho kritéria a 
mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl 
podanej štátnym príslušníkom tretej 
krajiny v jednom z členských štátov. 

zjednodušiť boj proti 

podvodom. Systém VIS by mal prispievať 
k zjednodušeniu vízových kontrol na 
vonkajších hraničných priechodoch, 
pomáhať pri identifikácii a vrátení 

nelegálnych imigrantov a pri určení 
členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o azyl podľa článku 9 
nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. 

februára 2003 ustanovujúceho kritéria a 
mechanizmy na určenie členského štátu 

zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl 
podanej štátnym príslušníkom tretej 

krajiny v jednom z členských štátov a pri 
predchádzaní ohrozeniam vnútornej 
bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských 
štátov.

Odôvodnenie

Cieľ systému VIS by mal byť obmedzený na jasnú spoločnú vízovú politiku a malo by sa 
jednoznačne rozlišovať medzi primárnymi cieľmi a dodatočnými výhodami. Zmeny uvedené v 
tomto bode odôvodnenia sú vysvetlené v odôvodneniach pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k článku 1 ods. 2, článku 1 písm. a) (nové) a k článku 1 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9

(9) Na to, aby bolo možné zabezpečiť 
presné overenie a identifikáciu žiadateľov 
o víza je potrebné v systéme VIS spracúvať 
biometrické údaje.

(9) Na to, aby bolo možné zabezpečiť 
presné overenie a identifikáciu žiadateľov 
o víza je potrebné v systéme VIS spracúvať 
biometrické údaje.

Odôvodnenie

Ako už uviedol európsky inšpektor ochrany údajov a na základe rôznych štúdií o biometrike, 
nie sú biometrické overenie a identifikácia nikdy absolútne. Napríklad miera omylu 0,5 až 1 
% je normálna, čo znamená, že kontroly na vonkajších hraniciach budú mať nesprávnu mieru 
zamietnutia medzi 0,5 a 1 %. Keďže k omylom dochádza stále, je prehnané tvrdiť, že 
biometrické údaje poskytnú presnú identifikáciu a overenie žiadateľov o víza.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 9 a (nový)

(9a) Je potrebné zabezpečiť vhodné 
spätné postupy, ako základné záruky pre 
zavedenie biometriky, keďže biometrické 
údaje nie sú dostupné pre všetkých, ani 
úplne presné.

Odôvodnenie

V prípade omylov alebo v prípade ľudí, ktorých odtlačky prstov nemôžu byť použité, treba 
zaviesť špeciálne postupy. Pozri tiež odôvodnenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k 
článkom 6 ods. 1 písm. a) (nové) a 6 ods. 1 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 10 a (nový)

(10a) Prístup orgánov zodpovedných za 
vnútornú bezpečnosť k údajom systému 
VIS by mal byť riadený samostatným 
nástrojom tretieho piliera, aby sa predišlo 
neregulovanému prístupu. 

Odôvodnenie

Aby sa predišlo ohrozeniam vnútornej bezpečnosti členských štátov, je potrebný regulovaný 
prístup orgánov zodpovedných za vnútornú bezpečnosť k údajom systému VIS. Ak aj bude 
tento prístup regulovaný samostatným nástrojom založeným na kapitole VI Zmluvy o EÚ, 
spravodajkyňa považuje za potrebné, aby boli do súčasného návrhu zahrnuté základné 
parametre o dostupnosti údajov systému VIS pre účely presadzovania práva. Pozri tiež 
odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 1 písm. c) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 11

(11) Osobné údaje uložené v systéme VIS 
by mali byť uchovávané len počas doby 

nevyhnutnej na splnenie účelu systému 
VIS. Údaje je vhodné uchovávať počas 

piatich rokov, aby tak bolo možné vziať do 
úvahy údaje o predchádzajúcich 

žiadostiach pri posudzovaní žiadostí o víza, 
vrátane posúdenia žiadateľovho 

(11) Osobné údaje uložené v systéme VIS 
by mali byť uchovávané len počas doby 

nevyhnutnej na splnenie účelu systému 
VIS. Údaje je vhodné uchovávať 
maximálne počas 
piatich rokov, aby tak bolo možné vziať do 
úvahy údaje o predchádzajúcich 
žiadostiach pri posudzovaní žiadostí o víza, 
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konania v dobrej viere a pri vedení 
evidencie nelegálnych imigrantov, ktorí 
mohli niekedy o víza žiadať. Kratšie 
obdobie by na naplnenie týchto zámerov 
nepostačovalo. Ak neexistujú dôvody na 
skoršie vymazanie, údaje by mali byť 
vymazané po piatich rokoch.

vrátane posúdenia žiadateľovho 

konania v dobrej viere a pri vedení 
evidencie nelegálnych imigrantov, ktorí 

mohli niekedy o víza žiadať. Mali by byť 
stanovené špecifické obdobia uchovania 
údajov, berúc do úvahy rôzne situácie, 
ktoré sa vyskytujú v praxi a rozličné typy 
víz, ktoré môžu byť vydané. Ak neexistujú 
dôvody na skoršie vymazanie, údaje by 
mali byť 
vymazané po období uchovania údajov.

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že návrh stanovuje maximálne obdobie uchovania údajov päť rokov. 

Význam stanovenia odlišných období uchovania údajov je zdôraznený v stanovisku pracovnej 
skupiny pre článok 29. Hlavným cieľom je zaistiť proporcionalitu v uchovaní údajov pre 
určité obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 12 a (nový)

(12a) Komisia by mala v súlade s článkom 
211 Zmluvy zaistiť, aby bolo toto 
nariadenie riadne uplatňované členskými 
štátmi. 

Odôvodnenie

Dôležitá úloha, ktorú zohráva Komisia v tejto súvislosti, by mala byť jasná v neposlednom 
rade za účelom nabádania Komisie v tom, aby podnikala kroky proti členským štátom, ktoré 
nebudú správne uplatňovať toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 16 a (nový)

(16a) Európsky inšpektor ochrany údajov 
a vnútroštátne dozorné orgány by mali 
aktívne spolupracovať.
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Odôvodnenie

Ako vo svojom stanovisku zdôraznil európsky inšpektor ochrany údajov, kontrolná činnosť 
vnútroštátnych dozorných orgánov a európskeho inšpektora ochrany údajov by mala byť 
koordinovaná za účelom zaistenia dostatočnej miery dôslednosti a celkovej efektívnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 19

(19) Opatrenia potrebné na vykonávanie 
tohto nariadenia by mali byť prijaté v 
súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 39.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 1, odsek 2

2. Systém VIS zlepšuje riadenie spoločnej 
vízovej politiky, konzulárnu 
spoluprácu a konzultácie medzi 
ústrednými konzulárnymi orgánmi 
uľahčením výmeny 
údajov o žiadostiach a súvisiacich 
rozhodnutiach s cieľom:

vypúšťa sa

(a) predchádzať ohrozeniam vnútornej 
bezpečnosti členských štátov; 
(b) pre určenie členského štátu 
zodpovedného za preskúmanie žiadosti;
(c) uľahčiť boj proti podvodom;
(d) uľahčiť kontroly na vonkajších 
hraničných priechodoch a na území 
členských 
štátov;

                                               
1 OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
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(e) napomôcť pri identifikácii a vrátení 
nelegálnych imigrantov; 
(f) uľahčiť uplatňovanie nariadenia (ES) 
č. 343/2003.

Odôvodnenie

Druhý odsek článku 1 sa vypúšťa a jeho obsah je zahrnutý v nasledujúcich nových článkoch 
„Cieľ” a „Ďalšie výhody”. Dôvodom je upozornenie na to, že treba mať jasno v cieľoch, 
ktoré sa majú s pomocou systému dosiahnuť. Princíp obmedzenia cieľa je kľúčový tak v 
súlade s článkom 8 ECHR, ako aj so všeobecným rámcom na ochranu údajov. Podľa 
európskeho inšpektora ochrany údajov a pracovnej skupiny pre článok 29 iba jasná, úzka 
definícia umožní správne posúdenie proporcionality a primeranosť spracovania osobných 
údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 1a (nový)

Článok 1a
Cieľ

Systém VIS bude mať za cieľ zlepšenie 
riadenia spoločnej vízovej politiky, 
konzulárnej politiky a konzultácie medzi 
centrálnymi konzulárnymi orgánmi 
uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a 
súvisiacich rozhodnutiach medzi 
členskými štátmi. Prispeje tak:
(a) k uľahčeniu a urýchleniu vybavovania 

žiadostí o vízum;
(b) k zaisteniu toho, aby boli riadne 

uplatňované kritériá pre určenie 
členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti;

(c) k uľahčeniu boja proti podvodom;

Odôvodnenie

Nový článok o „cieli” preberá ustanovenia predchádzajúceho druhého odseku článku 1, ktoré 
priamo súvisia s vízovou politikou s nasledujúcimi zmenami:
- Je urobený rozdiel medzi primárnymi cieľmi a ďalšími výhodami. 
- Zjednodušenie spoločnej vízovej politiky by malo byť základom systému VIS. Je to 
zdôraznené v prvej časti nového článku. Zjednodušenie a urýchlenie vybavovania žiadostí sú 



PR\575255SK.doc 12/65 PE 360.332v01-00

Externý preklad

SK

pridané ako cieľ, keďže veľká časť občanov tretích krajín, ktorým boli udelené Schengenské 
víza, sú legitímni cestujúci.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1b (nový)

Článok 1b
Ďalšie výhody

Systém VIS prispeje svojimi ďalšími 
výhodami:
(a) k uľahčeniu vízových kontrol na 
vonkajších hraničných priechodoch;
(b) k pomoci pri identifikácii nelegálnych 
imigrantov;
(c) k pomoci pri určení členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl 
podľa článku 9 nariadenia (ES) č.
343/2003;
(d) k predchádzaniu ohrozeniam 
vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z 
členských štátov. 

Odôvodnenie

Tento nový článok preberá ustanovenia predchádzajúceho druhého odseku článku 1, ktoré 
nemožno považovať za autonómne ciele, ale iba za pozitívne dôsledky systému VIS, s 
nasledujúcimi zmenami:

- Odkaz na kontroly „na území členských štátov” sa vypúšťa z článku 16 (vízové kontroly), 
keďže tento prípad je zahrnutý v článku 17 (identifikácia nelegálnych imigrantov).  
- Systém VIS nie je určený na uľahčenie vrátenia nelegálnych imigrantov (iba na ich 
identifikáciu), keďže o tejto záležitosti musí najskôr rozhodnúť smernica, ktorá bola iba teraz 
navrhnutá.  
- Systém VIS nie je určený na posudzovanie žiadostí o azyl, keďže by to bolo neprimerané.
- Poradie ďalších výhod je zmenené: predchádzanie ohrozeniam vnútornej bezpečnosti je 
umiestnené na koniec zoznamu, ako v prípade záverov Rady z februára 2004. Spravodajkyňa 
je toho názoru, že dobrá vízová politika automaticky prispieva k vnútornej bezpečnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1c (nový)
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Článok 1c
Premostenie

Za účelom predchádzania ohrozeniam 
vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z 
členských štátov budú mať vnútroštátne 
orgány zodpovedné za vnútornú 
bezpečnosť prístup k systému VIS 
spôsobom stanoveným v samostatnom 
nástroji, ktorý bude rešpektovať 
minimálne nasledujúce princípy:
(a) prístup bude výnimkou udelenou na 
základe daného prípadu; prístup nebude 
bežný;
(b) o prístup možno požiadať iba v 
súvislosti s práve prebiehajúcim 
vyšetrovaním závažného trestného činu;
(c) do systému VIS možno nahliadnuť iba 
v jednom národnom prístupovom bode; 
(d) bude vydaný zoznam orgánov 
zodpovedných za vnútornú bezpečnosť 
každého členského štátu, ktoré môžu 
požiadať o prístup k systému VIS;
(e) kapitoly IV, V a VI návrhu Komisie 
týkajúceho sa vízového informačného 
systému (VIS) a výmeny údajov o 
krátkodobých vízach medzi členskými 
štátmi (KOM(2004)835) budú zahrnuté 
mutatis mutandis do nástroji tretieho 
piliera;
(f) údaje nesmú byť za žiadnych okolností 
poskytnuté tretím krajinám. 

Odôvodnenie

Na požiadanie Rady (závery zo 7. marca 2005) práve pracuje Komisia na samostatnom 
nástroji tretieho piliera o udelení prístupu k systému VIS bezpečnostným službám. 
Spravodajkyňa je toho názoru, že takýto prístup by bol lepší ako neregulovaný tajný prístup, 
ak budú splnené určité podmienky. Takýto prístup môže byť povolený iba za veľmi 
výnimočných okolností, vzhľadom na to, že údaje systému VIS sú zhromažďované najmä na 
zjednodušenie vízovej politiky. 

Premostenie je navrhnuté za predpokladu, že v čase prijatia nariadenia o systéme VIS bude 
prijaté rozhodnutie o rámci ochrany údajov v treťom pilieri a že experti na ochranu údajov 
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budú riadne zapojení do všetkých štádií prístupového nástroja tretieho piliera o vnútornej 
bezpečnosti, vrátane návrhu technických špecifikácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 bod 3

(3) „vízové orgány“ znamená orgány 
každého členského štátu, ktoré sú 
zodpovedné za 

preskúmanie žiadostí a rozhodnutie o nich 
alebo za rozhodnutie o zrušení, 

odobratí alebo predĺžení víz;

(3) „vízové orgány“ znamená orgány 
každého členského štátu, ktoré sú 
zodpovedné za 

preskúmanie žiadostí a rozhodnutie o nich 
alebo za rozhodnutie o zrušení, 

odobratí alebo predĺžení víz, ako je 
uvedené v časti II, bode 4 a v prílohe VI 
spoločných konzulárnych pokynov a v 
nariadení (ES) č. 415/2003;

Odôvodnenie

Návrh Komisie je založený na funkčnom koncepte orgánu (napr. pohraničná stráž vydávajúca 
víza nie je v tom momente pohraničným orgánom, ale vízovým orgánom). Za týmto konceptom 
stojí úvaha, že nie je možné pre Komisiu povedať, čo robí ten ktorý orgán v členskom štáte. 
Takýto koncept je problematický, pretože necháva členským štátom priveľa priestoru pre 
interpretáciu (polícia ako imigračný úrad) a je nemožné ho monitorovať (má teraz policajt 
prístup k systému VIS preto, aby identifikoval nelegálneho imigranta alebo robí niečo iné?). 
Preto spravodajkyňa navrhuje sériu jasných definícií „orgánov".    

Definícia „vízových orgánov” je prevzatá z právnych predpisov Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2 bod 3a (nový)

(3a) „pohraničné dozorné orgány” 
znamená vnútroštátne služby zodpovedné 
za kontrolu hraníc podľa článku 15 ods. 2 
nariadenia (ES) č.  .../2005 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... [ustanovujúceho 
poriadok Spoločenstva s predpismi 
riadiacimi cezhraničný pohyb osôb 
(Schengenský pohraničný poriadok)];

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 2 ods. 3.  
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Definícia „pohraničných dozorných orgánov” je prevzatá z právnych predpisov 
Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 2 bod 3b (nový)

(3b) „azylové orgány” znamená orgány 
každého členského štátu ohlásené Komisii 
podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 
343/2003;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 2 ods. 3. 

Definícia „azylových orgánov” je prevzatá z právnych predpisov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2 bod 3c (nový)

(3c) „imigračné orgány” znamená 
administratívne orgány každého 
členského štátu, zodpovedné za vydávanie 
povolení na pobyt a za kontrolu platnosti 
takýchto povolení;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 2 ods. 3. Definícia 
„imigračných orgánov” jasne určuje orgány, ktoré by mali mať prístup k databáze systému 
VIS za účelom identifikovania nelegálnych imigrantov, okrem polície alebo iných orgánov 
zodpovedných za vnútornú bezpečnosť členských štátov. Prístup týchto orgánov bude 
regulovaný samostatne v návrhu tretieho piliera.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 bod 5

(5) „žiadateľ“ znamená štátny príslušník 
tretieho štátu, ktorý podal žiadosť o 
vízum;

(5) „žiadateľ“ znamená akákoľvek osoba, 
ktorá podlieha vízovej povinnosti podľa 
nariadenia (ES) č. 539/2001, ktorá podala 
žiadosť o vízum;
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Odôvodnenie

Vypustením termínu „štátny príslušník tretieho štátu” z tejto definície je možné vypustiť túto 
definíciu. Pozri článok 2 ods. 6 nižšie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 bod 5a (nový)

(5a) „informácie o štatúte” znamená 
informácie ak bolo požiadané o, vydané, 
zamietnuté, anulované, zrušené alebo 
predĺžené vízum, alebo informácie ak bolo 
zamietnuté posúdenie žiadosti;

Odôvodnenie

Keďže pojem „informácie o štatúte” sa v návrhu objavuje často, spravodajkyňa považuje za 
potrebné, aby bol definovaný. Definícia je založená na informácii prevzatej z článkov 6, 8, 9, 
10, 11 a 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 bod 6

(6) „štátny príslušník tretej krajiny“ 
znamená občan, ktorý nie je občanom 
Európskej 
únie v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o 
ES;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pojem „štátny príslušník tretej krajiny” je v texte použitý iba dva krát: raz v bode 
odôvodnenia 4, kde je súčasťou odkazu a v článku 2 ods. 5, kde je súčasťou definície 
„žiadateľ”. S upravenou definíciou „žiadateľa” už nie je definícia „štátneho príslušníka 
tretej krajiny” potrebná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 bod 7

(7) „členovia skupiny“ znamená ďalší
žiadatelia, s ktorými žiadateľ cestuje 
vrátane 

(7) „skupina“ znamená žiadatelia, ktorí sú 
zo zákona povinní vstúpiť na územie 
členských štátov a opustiť ho spoločne;
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manžela/manželky a detí sprevádzajúcich 
žiadateľa; 

Odôvodnenie

Tak ako európsky inšpektor ochrany údajov, aj pracovná skupina pre článok 29 zdôraznila, že 
definícia „členov skupiny” by mala byť objasnená a založená na presných, objektívnych 
kritériách, lebo súčasné znenie by mohlo viesť k osobám s bezvýznamnými vzájomnými 
prepojeniami (kolegovia, klienti, atď.), ktoré by mohli byť považované za „členov skupiny". 
Dôsledky sú dôležité, pretože súbor žiadateľa bude prepojený so súbormi ostatných členov 
skupiny (podľa článku 5). Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je obmedzenie 
definície „skupiny" na situácie, kedy existuje právna povinnosť žiadateľov vstúpiť na územie 
členských štátov a opustiť ho spoločne, napríklad podľa časti  I. 2.1.4. spoločných 
konzulárnych predpisov („skupinové vízum”) alebo podľa dohody o povolení destinácie 
(pozri napríklad dohodu s Čínou; ÚV L 83, 20.3.2004, s. 14-21). Za účelom jasnosti je tu 
vypustený odkaz na členov rodiny žiadateľa, ale je uvedený v článku 5 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 2 bod 11a (nový)

(11a) „spracovanie” znamená spracovanie 
podľa definície v článku 2 písm. b) 
smernice 95/46/ES;

Odôvodnenie

Táto definícia je prevzatá z návrhov SIS II (KOM(2005)236; navrhovaného článku 3 ods. 2. 
Je dôležité, aby bola tiež zahrnutá do súčasného textu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 2 bod 11b (nový)

(11b) „ohrozenie verejného zdravia” 
znamená ktorúkoľvek chorobu s 
epidemickým potenciálom podľa definície 
medzinárodných zdravotných nariadení 
Svetovej zdravotníckej organizácie a iné 
infekčné choroby alebo nákazlivé 
parazitárne choroby, ak sú predmetom 
ochranných ustanovení platných pre 
štátnych príslušníkov členských štátov.
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Odôvodnenie

Táto definícia je prevzatá z kompromisu dosiahnutého medzi Parlamentom a Radou o 
Schengenskom pohraničnom poriadku (Cashmanova správa; A6-0188/2005; článok 2 ods. 
19).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 3 odsek 1 písmeno d)

(d) odkazy na iné žiadosti. (d) odkazy na iné žiadosti. podľa článku 5 
ods. 3 a 4.

Odôvodnenie

Existujú iba dve navrhované možné prepojenia medzi žiadosťami. Z dôvodu jasnosti sú tu 
uvedené. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4 odsek 3

3. Každý členský štát určí príslušné 
orgány, ktorých pracovníci majú prístup k 
vkladaniu, úprave, vymazávaniu a 
prezeraniu údajov v systéme VIS. Každý 
členský 

štát predloží Komisii zoznam týchto 
orgánov.

Komisia uverejní tieto zoznamy v 
Úradnom vestníku Európskej únie. 

3. Každý členský štát určí príslušné 
orgány, ktorých pracovníci majú prístup k 
vkladaniu, úprave, vymazávaniu a 
prezeraniu údajov v systéme VIS. Každý 
členský 

štát predloží Komisii zoznam týchto 
orgánov a všetky s nimi súvisiace zmeny 
okamžite. Tento zoznam bude 
špecifikovať, na aký účel alebo kvôli 
akým ďalším výhodám môže každý orgán 
spracovávať údaje v systéme VIS. .

Do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia Komisia uverejní v 
Úradnom vestníku Európskej únie zoznam 
príslušných orgánov určených v súlade s 
prvým pododsekom. Ak dôjde ku zmenám, 
uverejní Komisia raz za ten istý rok v 
Úradnom vestníku Európskej únie 
aktualizovaný konsolidovaný zoznam. Na 
svojej webovej stránke bude nepretržite 
aktualizovať elektronickú verziu 
zoznamu. 
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Odôvodnenie

Pravidelné uverejňovanie konsolidovanej aktualizovanej verzie je nevyhnutným nástrojom 
kontroly na európskej, ako aj na národnej a lokálnej úrovni. Za účelom lepšej kontroly by mal 
zoznam špecifikovať, pre aké účely môže orgán spracovávať údaje v systéme VIS. Toto 
ustanovenie je prevzaté z článku 101 Schengenskej konvencie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 5 odsek 2

2. Pri vytváraní súboru vízové orgány v 
systéme VIS skontrolujú, či niektorý 

členský štát zaregistroval v systéme VIS 
predchádzajúcu žiadosť tohto žiadateľa.

2. Pri vytváraní súboru vízové orgány v 
systéme VIS skontrolujú, či niektorý 

členský štát zaregistroval v systéme VIS 
predchádzajúcu žiadosť tohto žiadateľa 
podľa článku 13.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo článok 5 opisuje všeobecný postup, článok 13 uvádza podrobnosti. Vloženie tohto 
odkazu má zabrániť nedorozumeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 5, odsek 4

4. V prípade, že žiadateľ cestuje v skupine 
s inými žiadateľmi, vízové orgány 

vytvárajú súbor so žiadosťou pre každého 
žiadateľa a prepájajú súbory so 

žiadosťami členov skupiny. 

4. V prípade, že žiadateľ cestuje v skupine 
alebo so svojím(ou) manželom(kou) a 
deťmi, vízové orgány 
vytvárajú súbor so žiadosťou pre každého 
žiadateľa a prepájajú súbory so 
žiadosťami týchto osôb.

Odôvodnenie

Na zaistenie jednotnosti s terminológiou v článku 2 ods. 7. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 6 bod 4 písmeno b)

(b) súčasné štátne občianstvo a občianstvo 
pri narodení;

(b) súčasné štátne občianstvo;

Odôvodnenie

Táto informácie nie je podstatná pri uplatňovaní spoločnej vízovej politiky a mohla by mať za 
následok protiprávnu diskrimináciu medzi žiadateľmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tej istej 
tretej krajiny (stanovisko pracovnej skupiny pre článok 29, s. 11). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 6 bod 4 písmeno f)

(f) podrobné informácie o osobe, ktorá 
vyhotovila pozvanie alebo ktorá je 
zodpovedná za úhradu životných nákladov 
počas pobytu, 

vypúšťa sa

(i) v prípade fyzickej osoby meno, 
priezvisko a adresa osoby; 
(ii) v prípade spoločnosti názov 
spoločnosti a priezvisko a meno 
kontaktnej osoby 
v tejto spoločnosti;

Odôvodnenie

Ako uviedla pracovná skupina pre článok 29 (s. 15 jej stanoviska), použitie „takýchto 
kategórií údajov môže byť dôležité alebo potrebné v prípade začatia dôkladného vyšetrovania  
konkrétneho porušenia právnych ustanovení v súvislosti so špecifickými osobami. Ich 
spracovanie by však bolo prehnané a neprimerané vzhľadom na bežné uplatňovanie vízovej 
politiky.” Tieto údaje by mali byť zahrnuté v článku 7, keďže možno predpokladať, že vo 
všeobecnosti sú žiadosti, ktoré sú predmetom konzultácie s ostatnými členskými štátmi, väčším 
rizikom ako „normálne žiadosti”. Ak by vznikol problém a konzultácia s ostatnými členskými 
štátmi by nebola potrebná, údaje by boli stále lokálne dostupné na konzuláte, keďže musia byť 
uvedené na žiadosti o vízum. Okrem toho nevyžadujú súčasné spoločné konzulárne pokyny 
(CCI)  pozvanie v každom prípade (pozri časť III.2 CCI).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 6 bod 6

(6) odtlačky prstov žiadateľa, v súlade s (6) odtlačky prstov žiadateľov vo veku od 
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príslušnými ustanoveniami Spoločných 
konzulárnych pokynov.

12 do 80 rokov.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa predkladá tieto otázky v súčasnom právnom texte, pričom vie, že Komisia by 
ich rada upravila v samostatnom právnom nástroji pozmeňujúcom spoločné konzulárne 
pokyny. Avšak keďže nebol tento návrh ešte prijatý, musia byť tieto dôležité záležitosti 
uvedené tu. 
Zatiaľ neexistuje žiadna vhodná technológia snímania odtlačkov prstov detí. Preto Eurodac 
uchováva iba odtlačky prstov osôb od 14 rokov. Keďže technológia sa zlepšila, spravodajkyňa 
navrhuje vekový limit 12 rokov. Pokiaľ ide o starších ľudí, spravodajkyňa nepovažuje za 
vhodné brať odtlačky prstov osôb vo veku 80 rokov a viac. Tieto osoby už nie sú považované 
za nebezpečné. Treba poznamenať, že podľa programu US-VISIT  sú od snímania odtlačkov 
prstov oslobodené osoby nad 79 rokov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 6 odsek 1a (nový)

1a. Ak nemožno použiť odtlačky prstov 
žiadateľa, bude urobený záznam v tom 
zmysle v časti určenej pre poznámky v 
jednotnom vízovom formáte podľa 
nariadenia (ES) č. 1683/95 a v systéme 
VIS. V takomto prípade budú ako 
vyhľadávacie kritéria použité iba 
žiadateľove priezvisko, rodné priezvisko 
(priezvisko(á) používané v minulosti), prvé 
mená, pohlavie a dátum, miesto a krajina 
narodenia. Dôstojnosť a integrita osoby 
budú plne rešpektované. 

Odôvodnenie

Podľa odhadov rôznych štúdií nie je možné zaznamenať 5 % populácie (pretože majú 
nečitateľné alebo nemajú žiadne odtlačky prstov). Pre rok 2005 sa predpokladá okolo 20 
miliónov žiadateľov o vízum, čo znamená, že asi 10 milión osôb nebude môcť prejsť 
normálnym prihlasovacím procesom. Preto treba stanoviť vhodné spätné postupy. Podľa 
európskeho kontrolóra pre ochranu údajov by tieto postupy nemali znížiť bezpečnostnú 
úroveň vízovej politiky, ani verejne odsúdiť osobu s nečitateľnými odtlačkami prstov. Podľa 
spravodajkyne postačia na splnenie týchto požiadaviek priezvisko, rodné priezvisko 
(priezvisko(á) používané v minulosti), prvé mená, pohlavie a dátum, miesto a krajina 
narodenia.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 6 odsek 1b (nový)

1b. Členské štáty stanovia postup pre 
prípady, kedy osoba tvrdí, že bola mylne 
odmietnutá. V takýchto prípadoch môžu 
byť ako vyhľadávacie kritériá použité iba 
priezvisko, rodné priezvisko (priezvisko(á) 
používané v minulosti), prvé mená, 
pohlavie a dátum, miesto a krajina 
narodenia. Dôstojnosť a integrita osoby 
budú plne rešpektované. 

Odôvodnenie

Ako už zdôraznil európsky inšpektor ochrany údajov a na základe rôznych štúdií o biometrike, 
v prípade omylu by mali byť uplatnené spätné postupy. Pozri tiež odôvodnenia pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov k článku 6 ods. 1 písm. a) (nové) a k bodu odôvodnenia 9 písm. a) 
(nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 7 bod 7a (nový)

(7a) podrobné informácie o osobe, ktorá 
vyhotovila pozvanie alebo ktorá je 
zodpovedná za úhradu životných nákladov 
počas pobytu,  
(i) v prípade fyzickej osoby meno, 
priezvisko a adresa; 
(ii) v prípade spoločnosti názov 
spoločnosti a priezvisko a meno 
kontaktnej osoby 
v tejto spoločnosti; 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 6 ods. 4 písm. f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 9 bod 2

(2) orgán, ktorý zamietol posúdenie 
žiadosti a informácia, či toto rozhodnutie 

(2) orgán, ktorý zamietol posúdenie 
žiadosti;
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bolo prijaté v mene iného členského štátu;

Odôvodnenie

Podľa spoločných konzulárnych pokynov, časť II, 1.2 (s.15-17), zastúpenie sa uplatňuje iba 
na vydanie víz. To znamená, že zastupujúci členský štát nemusí odmietnuť v mene zastúpeného 
členského štátu posúdiť žiadosť. Členským štátom zodpovedným za toto rozhodnutie je 
zastúpený členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 10 odsek 1 písmeno b)

(b) orgán, ktorý odmietol udeliť vízum a 
informácia, či toto rozhodnutie bolo 
prijaté v mene iného členského štátu;

(b) orgán, ktorý odmietol udeliť vízum;

Odôvodnenie

Podľa spoločných konzulárnych pokynov, časť II, 1.2 (s.15-17) sa zastúpenie uplatňuje iba na 
vydanie víz. To znamená, že zastupujúci členský štát nemusí odmietnuť v mene zastúpeného 
členského štátu posúdiť žiadosť. Členským štátom zodpovedným za toto rozhodnutie je 
zastúpený členský štát. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 10 odsek 2a (nový)

2a. Dôvody odmietnutia podľa odseku 2 
budú opätovne posúdené pre každú novú 
žiadosť o vízum a preto nebudú 
ovplyvňovať nové rozhodnutie. 

Odôvodnenie

Dôvody odmietnutia udelenia víza majú časovo obmedzenú platnosť, a preto by mali byť 
opätovne posúdené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 11 odsek 1 písmeno b)

(b) orgán, ktorý zrušil alebo odobral vízum (b) orgán, ktorý zrušil alebo odobral 
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a informácia, či toto rozhodnutie 
bolo prijaté v mene iného členského štátu; 

vízum;

Odôvodnenie

Podľa spoločných konzulárnych pokynov, časť II, 1.2 (s.15-17) sa zastúpenie uplatňuje iba na 
vydanie víz. To znamená, že zastupujúci členský štát nemusí odmietnuť v mene zastúpeného 
členského štátu preskúmať žiadosť. Členským štátom zodpovedným za toto rozhodnutie je 
zastúpený členský štát. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 12 odsek 1 písmeno b)

(b) orgán, ktorý predĺžil vízum a 
informácia, či toto rozhodnutie bolo 
prijaté v 
mene iného členského štátu; 

(b) orgán, ktorý predĺžil vízum;

Odôvodnenie

Podľa spoločných konzulárnych pokynov, časť II, 1.2 (s.15-17) sa zastúpenie  uplatňuje iba 
na vydanie víz. To znamená, že zastupujúci členský štát nemusí odmietnuť v mene zastúpeného 
členského štátu preskúmať žiadosť. Členským štátom zodpovedným za toto rozhodnutie je 
zastúpený členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 13 odsek 2 úvod

2. Pre účely uvedené v odseku 1 má 
príslušný vízový orgán prístup k 
vyhľadávaniu 

na základe jedného alebo viacerých 
nasledujúcich údajov: 

2. Pre účely uvedené v odseku 1 má 
príslušný vízový orgán prístup k 
vyhľadávaniu 

na základe vízovej nálepky víz, ktoré boli 
vydané v minulosti.

Odôvodnenie

Podľa spravodajkyne sú kľúčové otázky, na ktoré treba odpovedať v súvislosti s použitím 
systému VIS pre stanovené účely (články 13, 16, 17 a 18), nasledovné: čo je v každom 
špecifickom prípade „kľúčom” k otvoreniu databázy a k akým údajom majú mať potom 
príslušné orgány prístup? Pri odpovediach na tieto otázky sa spravodajkyňa snažil v každom 
konkrétnom prípade zredukovať počet kľúčov a údajov, aby obmedzila prístup iba na tie 
naozaj potrebné a primerané.  

V prípade článku 13 rozlišuje spravodajkyňa rozdiel medzi prípadmi, kedy môže žiadateľ 
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predložiť vízovú nálepku víz, ktoré boli vydané v minulosti a prípadmi, kedy to nie je možné. V 
prvom prípade sa považuje počet vízových nálepiek za dostačujúci kľúč k otvoreniu systému a 
zisteniu, či je alebo nie je žiadateľ zaznamenaný v systéme VIS.

V prípade, kedy žiadateľ nemôže predložiť vízovú nálepku víz, ktoré boli vydané v minulosti 
(článok 13 ods. 2 písm. a) (nové)), považuje spravodajkyňa odtlačky prstov, pohlavie a dátum, 
miesto a krajinu narodenia za dostačujúce na zistenie, či je alebo nie je žiadateľ zaznamenaný 
v systéme VIS. V prípade osôb, ktoré nemožno prihlásiť, sa uplatní postup stanovený v článku 
6 ods. 1 písm. a) (nové). Použitie všetkých ostatných údajov (priezvisko, rodné priezvisko 
(priezvisko(á) používané v minulosti), prvé mená; typ a číslo cestovného dokladu, orgán, 
ktorý ho vydal a dátum vydania a straty platnosti; meno osoby alebo spoločnosti, ktorá 
vystavila pozvanie alebo ktorá je zodpovedná za úhradu životných nákladov počas pobytu; 
fotografie) nie je potrebné ani primerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 13 odsek 2 písmeno a)

(a) číslo žiadosti; vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2 a 13 ods. 2 
písm. b) (nové).  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 13 odsek 2 písmeno b)

(b) údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. 
a); 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2. Použitie 
priezviska, rodného priezviska (priezviska používaného v minulosti) a prvých mien je nielen 
nepotrebné, ale mohlo by aj otvoriť dvere pre všetky druhy „rybárskych výprav", jednoducho 
preto, že meno je ľahko dostupné (na rozdiel od vízového čísla). Ostatné údaje uvedené v 
článku 6 ods. 4 písm. a) (pohlavie a dátum, miesto a krajina narodenia) by mali byť použité 
iba v prípade, ak žiadateľ nemôže predložiť vízovú nálepku víz, ktoré boli vydané v minulosti 
(pozri článok 13 ods. 2 písm. a) (nové)). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 13 odsek 2 písmeno c)



PR\575255SK.doc 26/65 PE 360.332v01-00

Externý preklad

SK

(c) údaje o cestovnom doklade uvedené v 
článku 6 ods. 4 písm. c); 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2. Použitie typu a 
čísla cestovného dokladu, orgánu, ktorý ho vydal a dátumu jeho vydania a straty platnosti nie 
je potrebné na otvorenie systému, keďže za dostačujúce sa považuje číslo vízovej nálepky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 13 odsek 2 písmeno d)

(d) meno osoby alebo názov spoločnosti 
uvedené v článku 6 ods. 4 písm. f); 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2. Použitie týchto 
údajov je veľmi neprimerané pre účel zistenia, či už osoba požiadala o vízum, a neexistuje tu 
žiadne priame prepojenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 13 odsek 2 písmeno e)

(e) fotografie; vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tak európsky inšpektor ochrany údajov vo svojom stanovisku (s. 12), ako aj štúdia o 
biometrike uskutočnená výborom LIBE („Biometrika na hraniciach: Odhad dopadu na 
spoločnosť”, IPTS, s. 106-111) dospela k záveru, že technológia na rozpoznanie tvárí ešte nie 
je dostatočne vyspelá, a preto nemôžu byť fotografie použité na identifikáciu (jedna k 
mnohým) v rozsiahlej databáze; výsledky nie sú spoľahlivé. Preto sú fotografie systematicky 
vypustené ako vyhľadávacie kritérium pri identifikácii, ale ponechané ako nástroj na overenie  
totožnosti (jedna k jednej). 

Keď bude technológia na rozpoznanie tvárí vyspelá, Komisia bude vyzvaná k predloženiu 
návrhu pozmeňujúceho toto nariadenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 13 odsek 2 písmeno f)

(f) odtlačky prstov; vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2. Neexistuje 
odôvodnenie pre použitie odtlačkov prstov v tomto štádiu, keďže číslo vízovej nálepky je 
postačujúce. Odtlačky prstov budú použité ako vyhľadávacie kritérium iba v prípade, že 
žiadateľ nemôže predložiť vízovú nálepku víz, ktoré boli vydané v minulosti (článok 13 ods. 2 
písm. a) (nové)). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 13 odsek 2 písmeno g)

(g) číslo vízovej nálepky víz vydaných v 
minulosti. 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2. Tento text je 
uvedený v samotnom článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 13 odsek 2a (nový)

2a. Ak žiadateľ nemôže predložiť vízovú 
nálepku víz, ktoré boli vydané v minulosti, 
bude mať príslušný orgán pre účely 
uvedené v odseku 1 právo použiť pri 
vyhľadávaní v systéme VIS nasledujúce 
údaje: 
(a) odtlačky prstov, pohlavie a dátum, 
miesto a krajinu narodenia žiadateľa;
(b) priezvisko, rodné priezvisko 
(priezvisko(á) používané v minulosti) a 
prvé mená žiadateľa spolu s jeho 
pohlavím a dátumom, miestom a krajinou 
narodenia podľa článku 6 ods. 1 písm. a).

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 13 odsek 2b (nový)
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2b. Pri posudzovaní žiadosti o vízum má 
príslušný orgán právo použiť pri 
vyhľadávaní v systéme VIS číslo žiadosti.

Odôvodnenie

Ak žiadateľ prišiel na konzulát niekoľko krát (napríklad priniesol ďalšie potrebné doklady), 
malo by číslo žiadosti umožniť prístup do systému VIS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 13 odsek 2c (nový)

2c. Ak žiadateľ tvrdí, že bol mylne 
odmietnutý, uplatní sa postup stanovený v 
článku 6 ods. 1 písm. b). 

.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 6 ods. 1 písm. b) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 13 odsek 3

3. Ak vyhľadávanie na základe jedného 
alebo viacerých údajov uvedených v 
odseku 
2 ukáže, že údaje o žiadateľovi sú 
zaznamenané v systéme VIS, vízový orgán 
získa 
prístup do súboru so žiadosťou a do 
prepojeného súboru (súborov) výhradne na 
účely uvedené v odseku 1. 

3. Ak vyhľadávanie na základe údajov 
uvedených v odseku 2, 2 písm. a), b) alebo 
c) ukáže, že údaje o žiadateľovi sú 
zaznamenané v systéme VIS, vízový orgán 
získa 

prístup do súboru so žiadosťou a do 
prepojeného súboru (súborov) podľa 
článku 5 ods. 3 a 4 výhradne na 
účely uvedené v odseku 1. 

Odôvodnenie

K prvej časti: Zmeny sú potrebné na zaistenie jednotnosti s ostatnými pozmeňujúcimi a 
doplňujúcimi návrhmi k článku 13. 

K druhej časti: Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 3 ods. 1 
písm. d). 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 15 odsek 1a (nový)

1a. Pre oznamovacie a štatistické účely 
budú použité iba údaje, ktoré neumožňujú 
identifikáciu žiadateľov. 

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že povaha údajov použitých pre oznamovacie a štatistické účely 
neumožňuje identifikáciu jednotlivých žiadateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 15 bod 2

(2) príslušné orgány; (2) príslušný orgán, u ktorého je žiadosť o 
vízum uschovaná a jeho sídlo;

Odôvodnenie

Výraz „príslušné orgány” je pre oznamovacie a štatistické účely nejasný. Malo by byť jasné, 
že ide o príslušný orgán, u ktorého je žiadosť o vízum uschovaná (napr. ktorý konzulát) a 
fyzické miesto, čo je pre oznamovacie a štatistické účely zaujímavé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 15 bod 9

(9) príslušný orgán a dátum vydania 
rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá 
predchádzajúca žiadosť o vízum. 

(9) príslušný orgán, vrátane jeho sídla, 
ktorý zamietol žiadosť o vízum a dátum 
zamietnutia.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 15 ods. 2. Výraz 
„predchádzajúca” sa vypúšťa, lebo nie je potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 16 nadpis

Použitie údajov pri kontrole víz Použitie údajov pri kontrole víz na 
vonkajších hraničných priechodoch
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Odôvodnenie

Podľa spravodajkyne by sa mal článok 16 uplatňovať iba na použitie údajov systému VIS pri 
kontrole víz na vonkajších hraničných priechodoch a mala by byť vylúčená možnosť kontrol 
na území členských štátov. Tie budú zahrnuté do článku 17. Cieľom je jasne určiť, ktoré 
orgány budú mať prístup do systému VIS a za akým účelom. Pozri tiež odôvodnenie 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 16 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 16 odsek 1

1. Príslušné orgány zodpovedné za 
vykonávanie kontrol na vonkajších 
hraniciach a 
na území členských štátov, výhradne na 
účel overenia totožnosti osoby a/alebo 

pravosti víza, majú prístup k vyhľadávaniu 
na základe týchto údajov:
a) údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. 
a);
b) údaje o cestovnom doklade uvedené v 
článku 6 ods. 4 písm. c);
c) fotografie;
d) odtlačky prstov;
e) číslo vízovej nálepky.

1. Príslušné pohraničné orgány 
zodpovedné za vykonávanie vízových 
kontrol na vonkajších hraniciach majú 
prístup k fotografii a odtlačkom prstov na 
úschovnom médiu stanovenom v 
nariadení 2005/XX/ES [pozmeňujúcom 
nariadenie (ES) 1683/95, stanovujúce 
jednotný vízový formát] výhradne na účel 
overenia totožnosti osoby a/alebo 

pravosti víza. 

Odôvodnenie
V špecifickom prípade hraničnej kontroly je povinnosťou pohraničnej stráže skontrolovať, či 
cestujúci, na ktorého sa vzťahuje vízová povinnosť, má vízum a či je toto vízum pravé (t.j. bolo 
osobe vydané správne). Tento proces je overením (pozri definíciu v článku 2 ods. 10)): je 
osoba pred pohraničnou strážou tá, ktorej bolo vízum vydané? Pre tento účel nie je prístup do 
centrálnej databázy potrebný. Postačí, ak sú údaje potrebné pre overenie uschované na 
mikročipe (buď nalepené do víza alebo na samostatnej smartkarte). Uplatnenie princípu 
proporcionality si vyžaduje rozhodnúť sa pre menej obťažujúcu možnosť. Toto riešenie 
navrhuje aj pracovná skupina pre článok 29 vo svojom stanovisku k systému VIS (s. 16) a 
európsky inšpektor ochrany údajov vo svojom stanovisku (s. 11). Ten istý koncept uschovania 
údajov odporúča aj Rada Európy („Správa o pokroku v uplatňovaní princípov Konvencie 108 
o zhromažďovaní a spracovávaní biometrických údajov"; s. 26). 
Toto riešenie by navyše obmedzilo počet užívateľov a prístupových bodov systému VIS, a 
pravdepodobne by tak znížilo náklady, požiadavky na vyškolenie zamestnancov a riziko 
zneužitia. 
Toto riešenie pôvodne navrhla Komisia (KOM(2003)558). Proces je však v súčasnosti 
zablokovaný kvôli technickým problémom, ktoré sa vyskytli (konkrétne kolízia niekoľkých víz v 
jednom pase). Existuje tiež tvrdenie, že decentralizované riešenie by prinieslo dodatočné 
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náklady (na čip) a vyžadovalo by si dlhšiu hraničnú kontrolu, ako vyhľadanie údajov v 
centrálnej databáze, čo je potrebné v každom prípade ako podpora. Na druhej strane, s 
potrebnou vôľou by malo byť možné, tieto technické problémy prekonať.  Náklady na čip sú 
minimálne vo vzťahu k nákladom na vybavenie konzulátov, hraničných priechodov a všetkých 
ostatných orgánov. Okrem toho by sa ušetrilo, lebo nie všetky pohraničné búdky musia byť 
vybavené prístupom k centrálnemu systému VIS. 
Okrem toho sa vypúšťa odkaz na „kontroly na území členských štátov”. Za tie sú zodpovedné 
imigračné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 16 odsek 2

2. Ak vyhľadávanie na základe niektorého 
z údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že 
údaje o žiadateľovi sú zaznamenané v 
systéme VIS, príslušný orgán získa prístup 
k prezeraniu nasledovných údajov v 
súbore so žiadosťou a v prepojenom 
súbore 
(súboroch) členov skupiny a to výhradne 
na účely stanovené v odseku 1:
a) informácia o štatúte a údaje z 
formulára žiadosti uvedené v článku 6 
ods. 2 a 
4 a v článku 7;
b) fotografie;
c) odtlačky prstov;
d) údaje vložené v súvislosti s 
predchádzajúcimi vízami, či už vydanými, 
zrušenými, odobratými alebo predĺženými. 

2. Príslušné pohraničné orgány použijú v 
prípade pochybností odtlačky prstov 
žiadateľa, aby zistili spoľahlivejšie 
prepojenie medzi držiteľom víza a vízom. 

Odôvodnenie
Je lepšie stanoviť, že biometrické údaje by nemali byť použité pri každej hraničnej kontrole 
(čo by zabralo priveľa času), ale iba v prípade pochybností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 16 odsek 2a (nový)
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2a. Členské štáty určia jeden bod na 
prístup k systému VIS na každom 
oprávnenom hraničnom priechode a 
oznámia ho Komisii podľa článku 34 ods. 
1 písm. b) nariadenia [...pohraničný 
poriadok] výhradne pre účel overenia 
totožnosti osoby a/alebo pravosti víza, ak 
úschovné médium stanovené v nariadení 
2005/XX/ES [pozmeňujúcom nariadenie 
(ES) 1683/95, stanovujúce jednotný vízový 
formát] nemôže byť použité. Obmedzený 
počet špeciálne vyškoleného 
pohraničného personálu má právo 
prehľadávať systém VIS na základe 
vízovej nálepky. 

Odôvodnenie
Je potrebné, aby bol na každom hraničnom priechode jeden prístup k systému VIS pre prípad, 
že čip alebo smartkarta nefunguje. V tomto prípade postačí ako kľúč k prístupu do databázy 
číslo vízovej nálepky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 16 odsek 2b (nový)

2b. Ak sa podľa odseku 2 písm. a) zistí, že 
údaje o žiadateľovi sú zaznamenané v 
systéme VIS, príslušné pohraničné orgány 
majú právo nahliadnuť do údajov 
uvedených v článku 6 ods. 5 a 6 ods. 6 iba 
za účelom stanoveným v odseku 2 písm. 
a). 

Odôvodnenie
Ako druhý krok by mal mať pohraničný orgán možnosť prístupu k tým istým  údajom, ktoré sú 
uschované na úschovnom médiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 17 nadpis

Použitie údajov pri identifikácii a vrátení
nelegálnych imigrantov 

Použitie údajov pri identifikácii 
nelegálnych imigrantov 
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Odôvodnenie

K cieľom systému VIS by nemalo patriť uľahčenie vrátenia nelegálnych imigrantov (ale iba 
ich identifikácia). Túto záležitosť musí riešiť smernica o vrátení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 17 odsek 1

1. Príslušné imigračné orgány, výhradne na 
účely identifikácie a vrátenia
nelegálnych imigrantov, majú prístup k 
vyhľadávaniu na základe týchto údajov:

a) údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. 
a);
b) fotografie;
c) odtlačky prstov. 

1. Príslušné imigračné orgány, výhradne na 
účely identifikácie nelegálnych imigrantov, 
majú prístup k vyhľadávaniu na základe 
týchto údajov:

a) ak má osoba pri sebe vízum, číslo 
vízovej nálepky;
b) ak nemá osoba pri sebe vízum: 

(i) jej odtlačky prstov, pohlavie a 
dátum, miesto a krajinu 
narodenia;
(ii) jej priezvisko, rodné priezvisko 
(priezvisko(á) používané v 
minulosti) a prvé mená spolu s jej 
pohlavím a dátumom, miestom a 
krajinou narodenia podľa článku 
6 ods. 1 písm. a). 

Ak žiadateľ tvrdí, že bol mylne 
odmietnutý, uplatní sa postup stanovený v 
článku 6 ods. 1 písm. b). 

Odôvodnenie

K cieľom systému VIS by nemalo patriť uľahčenie vrátenia nelegálnych imigrantov (ale iba 
ich identifikácia). 

Ako aj v prípade iných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tomuto článku sa 
spravodajkyňa domnieva, že by nemala byť vylúčená možnosť, že osoba, ktorú chcú príslušné 
orgány identifikovať, môže mať pri sebe cestovný doklad s vízom, a preto by sa malo jasne 
rozlišovať medzi touto situáciou a prípadmi, kedy osoba nemá pri sebe cestovný doklad s 
vízom.

V prvom prípade sa považuje číslo vízovej nálepky za postačujúce a za dostatočný kľúč k 
otvoreniu systému VIS. V prípade, že osoba nemá pri sebe cestovný doklad, považuje 
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spravodajkyňa odtlačky prstov, pohlavie a dátum, miesto a krajinu narodenia za postačujúce 
prostriedky na zistenie toho, či je alebo nie je osoba zaznamenaná v systéme VIS (a pre osoby, 
ktoré nemôžu byť zaznamenané, sa uplatní postup stanovený v článku 6 ods. 1 písm. a) 
(nové)).  Ostatné údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. a) nie sú potrebné ani v jednom z 
týchto dvoch prípadov. Fotografie sú systematicky vypustené ako vyhľadávacie kritérium pri 
identifikácii, ale ponechané ako nástroj na overenie totožnosti (jedna k jednej) (pozri tiež 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 13 ods. 2 písm. e)). 

Pre nový postup stanovený v bode (iii) pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu k článku 6 ods. 1 písm. b) (nové). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 17 odsek 2 úvod

2. Ak vyhľadávanie na základe jedného 
alebo viacerých údajov uvedených v 
odseku 

1 ukáže, že údaje o žiadateľovi sú 
zaznamenané v systéme VIS, príslušný 
orgán 
získa prístup k prezeraniu nasledovných 
údajov v súbore so žiadosťou a 
prepojenom súbore (súboroch) a to 
výhradne na účely stanovené v odseku 1: 

2. Ak vyhľadávanie na základe údajov 
uvedených v odseku 
1 ukáže, že údaje o žiadateľovi sú 
zaznamenané v systéme VIS, príslušný 
imigračný orgán 

získa prístup k prezeraniu nasledovných 
údajov v súbore so žiadosťou a 

prepojenom súbore (súboroch) podľa 
článku 5 ods. 3 a 4, a to výhradne na účel
stanovený v odseku 1: 

Odôvodnenie

Na zaistenie jednotnosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 17 ods. 1 a k 
článku 3 ods. 1 písm. d). Pozri ich príslušné odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 17 odsek 2 písmeno b)

(b) údaje z formulára žiadosti uvedené v 
článku 6 ods. 4 a v článku 7; 

(b) údaje z formulára žiadosti uvedené v 
článku 6 ods. 4; 

Odôvodnenie

Prístup k údajom uvedeným v článku 7 nie je potrebný, keďže informácie o štatúte, údaje 
uvedené v článku 6 ods. 4 a fotografie na identifikáciu osoby stačia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 17 odsek 2 písmeno d)
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(d) údaje vložené v súvislosti s 
predchádzajúcimi vízami, či už vydanými, 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

K ďalším výhodám systému VIS definovaným v článku 1 písm. b) (nové) by nemalo patriť 
uľahčenie vrátenia. V takomto prípade by stačili údaje uvedené v tomto pododseku.  Túto 
záležitosť musí riešiť smernica o vrátení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 18 odsek 1 písmeno a)

(a) údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. 
a); 

(a) odtlačky prstov, pohlavie a dátum, 
miesto a krajina narodenia žiadateľa;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2. 

V prípade článku 18 sa spravodajkyňa domnieva, že „kľúčom” k otvoreniu databázy by mali 
byť odtlačky prstov, pohlavie a dátum, miesto a krajina narodenia. Použitie ostatných údajov 
uvedených v článku 6 ods. 4 písm. a) je nielen nepotrebné, ale v určitých prípadoch by mohlo 
otvoriť dvere pre všetky druhy „rybárskych výprav”, jednoducho preto, lebo napríklad meno 
je ľahko dostupné (zatiaľ čo odtlačky prstov nie sú). Spravodajkyňa považuje za dostatočný a 
primeraný iba veľmi obmedzený systém (ako v prípade systému Eurodac na určenie členského 
štátu zodpovedného za žiadosť o azyl). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 18 odsek 1 písmeno b)

(b) fotografie; (b) priezvisko, rodné priezvisko 
(priezvisko(á) používané v minulosti) a 
prvé mená spolu s pohlavím a dátumom, 
miestom a krajinou narodenia žiadateľa 
podľa článku 6 ods. 1 písm. a); 

Odôvodnenie

Fotografie sú systematicky vypustené ako vyhľadávacie kritérium pri identifikácii (pozri tiež 
odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 13 ods. 2 písm. e)). V prípade 
článku 18 sú vypustené aj ako nástroj na overenie totožnosti (pozri odôvodnenie 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 18 ods. 2 písm. e)). 

V prípade osôb, ktoré nie je možné zaznamenať, sa uplatní postup stanovený v článku 6 ods. 1 
písm. a) (nové). Pozri tiež odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 18 
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ods. 1 písm. a). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 18 odsek 1 písmeno c)

(c) odtlačky prstov Ak žiadateľ tvrdí, že bol mylne 
odmietnutý, uplatní sa postup stanovený v 
článku 6 ods. 1 písm. b). 

Odôvodnenie

Odkaz na odtlačky prstov je zahrnutý v článku 18 ods. 1 písm. a).

Pre nový postup pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 6 ods. 1 
písm. b) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 18 odsek 2

2. Ak vyhľadávanie na základe jedného 
alebo viacerých údajov uvedených v 
odseku 

1 ukáže, že v systéme VIS je zaznamenaný 
údaj o vydanom vízu, ktorého doba 

platnosti uplynula najviac šesť mesiacov 
pred podaním žiadosti o azyl a/alebo o 

víze, ktorého platnosť bola predĺžená na 
dobu platnosti, ktorá uplynula najviac 

šesť mesiacov pred podaním žiadosti o 
azyl, príslušný orgán získa prístup k 

prezeraniu nasledovných údajov o takýchto 
vízach a to výhradne na účel stanovený 

v odseku 1: 

2. Ak vyhľadávanie na základe údajov 
uvedených v odseku 
1 ukáže, že v systéme VIS je zaznamenaný 
údaj o vydanom vízu, ktorého doba 
platnosti uplynula najviac šesť mesiacov 
pred podaním žiadosti o azyl a/alebo o 
víze, ktorého platnosť bola predĺžená na 
dobu platnosti, ktorá uplynula najviac 
šesť mesiacov pred podaním žiadosti o 
azyl, príslušný azylový orgán získa prístup 
k 

prezeraniu nasledovných údajov o takýchto 
vízach a to výhradne na účel stanovený 

v odseku 1: 

Odôvodnenie

Na zaistenie jednotnosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 18 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 18 odsek 2 písmeno a)

(a) orgán, ktorý vydal alebo predĺžil (a) členský štát, ktorý vydal alebo predĺžil 
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vízum; vízum a či bolo rozhodnutie o vydaní víza 
urobené v mene iného členského štátu;

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že ide o členský štát, ktorý vydal alebo predĺžil vízum, čo je zaujímavé pre 
účel článku 18, a nie jednoducho orgán. Súčasne je nevyhnutné vedieť, či bolo vízum vydané v 
mene iného členského štátu (ktorý bude v tomto prípade zodpovedný za posúdenie žiadosti o 
azyl). Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú v súlade so spoločnými konzulárnymi 
pokynmi, časť II, 1.2 (s. 17) a s článkom 9 ods. 2 Dublinského nariadenia II. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 18 odsek 2 písmeno e)

(e) fotografie vypúšťa sa

Odôvodnenie

Fotografie nie sú potrebné pre uplatnenie Dublinského nariadenia II, ako je tomu v prípade 
údajov v písmenách a), b), c) a d). Pozri tiež odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu k článku 18 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 19

Článok 19
Použitie údajov pri posudzovaní žiadostí o 

azyl 

vypúšťa sa

1. Príslušné azylové orgány, výhradne na 
účel posúdenia žiadosti o azyl, majú v 
súlade s nariadením (ES) č. 343/2003 
prístup k vyhľadávaniu na základe týchto 
údajov: 
(a) údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. 
a); 
(b) fotografie;
(c) odtlačky prstov.
2. Ak vyhľadávanie na základe jedného 
alebo viacerých údajov uvedených v 
odseku 
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1 ukáže, že údaje o žiadateľovi sú 
zaznamenané v systéme VIS, príslušný 
orgán 
získa prístup k prezeraniu nasledovných 
údajov v súbore so žiadosťou a 
prepojenom súbore (súboroch) a to 
výhradne na účel stanovený v odseku 1: 
(a) informácia o štatúte a orgán, ktorému 
bola žiadosť podaná; 
(b) údaje z formulára žiadosti uvedené v 
článku 6 ods. 4 a v článku 7; 
(c) fotografie;
(d) údaje vložené v súvislosti s 
predchádzajúcimi vízami, či už vydanými, 
neudelenými, zrušenými, odobratými 
alebo predĺženými, alebo v súvislosti so 
zamietnutím posúdenia žiadosti. 

Odôvodnenie

Vízové údaje môžu byť v určitých prípadoch naozaj užitočné na overenie dôveryhodnosti 
žiadateľa. Táto funkčnosť by však mala byť vypustená z dvoch hlavných dôvodov: 1) Žiadosť 
o azyl musí byť posúdená za účelom zistenia, či je osoba stíhaná v príslušnej krajine. Niekedy 
sa stane, že žiadatelia o azyl predložia falošné alebo zavádzajúce informácie v čase podania 
žiadosti o vízum, ak je to ich jediný spôsob opustiť ich krajinu pôvodu a vycestovať do 
zahraničia, aby požiadali o azyl. Podľa UNHCR nie sú samotné nepravdivé vyhlásenia 
dôvodom zamietnutia štatútu utečenca a je v zodpovednosti posudzovateľa preskúmať takéto 
vyhlásenia spolu so všetkými okolnosťami prípadu (príručku UNHCR o postupoch a 
kritériách pre stanovenie štatútu utečenca, odsek 199). Prístup k systému VIS môže viesť k 
tomu, že azylové orgány budú pri posudzovaní žiadosti o azyl prisudzovať týmto údajom príliš 
veľký význam. Existuje nebezpečenstvo, že sa stanú prevažným kritériom pre zamietnutie 
žiadateľa o azyl. Z týchto dôvodov odporúča UNHCR v liste z 8. novembra 2005 obmedziť 
použitie systému VIS na členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl (článok 18).

2) Prístup k systému VIS nie je potrebný, pretože členské štáty už majú postup umožňujúci 
elektronickú výmenu vízových údajov o žiadateľoch o azyl prostredníctvom DubliNET 
(nariadenie 343/2003 (Dublin II); článok 21 ods. 1 písm. b) a 21 ods. 2 písm. e); 21 ods. 3; 
nariadenie 1560/2003; článok 18). Okrem toho by prístup k systému VIS pre účel stanovený v 
článku 18 umožnil určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl. To by 
umožnilo príslušným orgánom obrátiť sa na tento členský štát za účelom získania potrebných 
informácií. Neexistuje žiadny presvedčivý argument, prečo by to nemalo byť dostačujúce. Ne 
je potrebné neodkladne získať tieto informácie v priebehu posudzovania žiadosti o azyl a ani 
DubliNET nie je pracným postupom. Prístup k systému VIS za týmto účelom preto nie je 
primeraný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 19a (nový)

Článok 19a
Zneužitie údajov

Každé použitie údajov, ktoré nie je v 
súlade s článkami 13 až 18, bude 
považované za zneužitie podľa právnych 
predpisov členských štátov.

Odôvodnenie

Podľa bodu odôvodnenia 14 sa uplatní smernica na ochranu údajov 95/46. Článok 13 tejto 
smernice stanovuje, že členské štáty môžu podniknúť právne kroky na obmedzenie rozsahu 
povinností a práv, ktoré stanovili, ak takéto obmedzenie predstavuje nevyhnutné opatrenie na 
ochranu iných dôležitých záujmov (napr. národná bezpečnosť, obrana, verejný poriadok). V 
tomto prípade by to malo byť vylúčené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 20 odsek 1 pododsek 1

1. Každý súbor so žiadosťou musí v 
systéme VIS zostať uložený päť rokov bez 
toho, aby bolo dotknuté vymazanie 
uvedené v článku 21 a článku 22 a
uchovávanie 

záznamov uvedené v článku 28. 

1. Každý súbor so žiadosťou musí v 
systéme VIS zostať uložený maximálne 
päť rokov bez 

toho, aby bolo dotknuté vymazanie 
uvedené v článku 21 a článku 22,
uchovávanie 
záznamov uvedené v článku 28 a 
špecifické obdobia uchovania stanovené v 
odsekoch 1 písm. a) a 1 písm. b).  

Odôvodnenie

Päť rokov na uchovanie údajov by malo byť maximum. 

Význam ustanovenia selektívnejších období uchovania údajov je zdôraznený v stanovisku 
pracovnej skupiny pre článok 29. Je to dôležité za účelom zohľadnenia rôznych situácií, ktoré 
môžu nastať v praxi a rôznych typov víz, ktoré môžu byť vydané. Hlavným cieľom je zaistiť 
proporcionálnosť v uchovaní údajov počas určitých období. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 20 odsek 1a (nový)
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1a. Nasledujúce špecifické obdobia 
uchovania sa uplatnia:
(a) ak bolo vydané vízum, jeden rok;
(b) ak bolo vydanie víza zamietnuté z 
dôvodov uvedených v článku 10 ods. 2 
písm. a), b) alebo d), päť rokov;
(c) ak bolo vydanie víza zamietnuté z 
dôvodu uvedeného v článku 10 ods. 2 
písm. c), tri roky;
(d) pre tranzitné vízum alebo letiskové 
tranzitné vízum, šesť mesiacov.

Odôvodnenie

Obdobia jedného a piatich rokov sú súčasné acquis – sú v súlade so spoločnými konzulárnymi 
pokynmi (časť VII. 2). 

Obdobie uchovania údajov v prípade zamietnutia žiadosti o vízum na základe varovania SIS 
by malo byť zosúladené s maximálnym obdobím uchovania v prípade varovania SIS v 
samotnom SIS (tri roky pre nepripustených cudzincov). Uchovanie týchto údajov SIS dlhší čas 
by obišlo ustanovenia o opätovnom posúdení údajov a vyškrtnutí SIS (pozri stanovisko 
pracovnej skupiny pre článok 29, s. 19.). 

V prípade tranzitných víz sa zdá byť neprimerané uchovávať údaje dlhšie ako šesť mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 20 odsek 1b (nový)

1b. Častí žiadatelia môžu požiadať, aby 
boli ich údaje uchované päť rokov. 

Odôvodnenie

Ako už zdôraznila pracovná skupina pre článok 29, mohlo by byť vyhradené špecifické 
kritérium pre častých cestujúcich, za účelom urýchlenia vybavenia žiadostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 20 odsek 2

Vypršaním obdobia uvedeného v odseku 1
systém VIS automaticky vymaže súbor so 

žiadosťou a prepojenie(-ia) k tomuto 
súboru. 

Vypršaním období uvedených v odsekoch 
1, 1 písm. a) a písm. b) systém VIS 
automaticky vymaže súbor so 

žiadosťou a prepojenie(-ia) k tomuto 
súboru podľa článku 5 ods. 3 a 4. 
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Odôvodnenie

Za účelom jednotnosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 20 ods. 1 a k článku 
3 ods. 1 písm. d).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 21 odsek 2

2. Ak členský štát disponuje dôkazom, že 
údaje spracované v systéme VIS sú 
nepresné alebo údaje spracované v systéme 
VIS odporujú tomuto nariadeniu, 
okamžite upovedomí zodpovedný členský 
štát. Takáto správa sa môže preniesť 
prostredníctvom infraštruktúry systému 
VIS.

2. Ak členský štát disponuje dôkazom, že 
údaje spracované v systéme VIS sú 
nepresné alebo údaje spracované v systéme 
VIS odporujú tomuto nariadeniu, 
okamžite bude prostredníctvom 
infraštruktúry systému VIS informovať 
zodpovedný členský štát a žiadať, aby boli 
tieto údaje opravené.

Odôvodnenie

Členské štáty tak budú hrať aktívnejšiu úlohu v kontrole systému. Ak naviac existuje 
povinnosť použiť infraštruktúru systému VIS namiesto telefonovania, poslania e-mailu atď., je 
aspoň isté, že informácia sa nestratí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 22 odsek 1

1. Súbory so žiadosťami a prepojenia 
súvisiace so žiadateľom, ktorý pred 

vypršaním obdobia uvedeného v článku 
20 ods. 1 nadobudne štátne občianstvo 

niektorého z členských štátov, sa okamžite 
zo systému VIS vymažú, nakoľko 

zodpovedný členský štát získa vedomosť, 
že žiadateľ získal takéto občianstvo.

1. Ak pred uplynutím období uvedených v 
článku 20 ods. 1, ods. 1 písm. a) a b) 
žiadateľ nadobudne štátne občianstvo 
niektorého z členských štátov, alebo bude 
jeho štatút upravený tak, že už nie je 
potrebné, aby boli údaje o ňom uchované 
v systéme VIS, súbory so žiadosťami a 
prepojenia uvedené v článku 5 ods. 3 a 4, 
ktoré s ním súvisia, sa okamžite zo 
systému VIS vymažú, nakoľko 

zodpovedný členský štát získa vedomosť, 
že žiadateľ získal takéto občianstvo alebo 
že jeho štatút bol upravený. 
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Odôvodnenie

Ako už zdôraznil európsky inšpektor ochrany údajov (s. 11) a pracovná skupina pre článok 
29, vymazanie údajov musí byť zaistené, ak už  údaje nie sú správne, čo nemusí byť iba prípad 
osôb, ktoré nadobudli štátne občianstvo členského štátu, ale aj osôb, ktorých štatút bol 
upravený tak, že ich zahrnutie do systému už nie je potrebné.

Ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú za účelom zaistenia jednotnosti s 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 20 ods. 1 a k článku 3 ods. 1 písm. d).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 22 odsek 2

2. Každý členský štát okamžite upovedomí
zodpovedný členský štát, ak žiadateľ 
nadobudol jeho štátne občianstvo.

2. Každý členský štát bude okamžite 
prostredníctvom infraštruktúry systému 
VIS informovať zodpovedný členský štát, 
ak žiadateľ nadobudol jeho štátne 
občianstvo alebo bol jeho štatút upravený 
tak, že už nie je potrebné, aby boli údaje o 
ňom uchované v systéme VIS.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 22 ods. 1 a k článku 21 
ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 23 odsek 1

1. Zodpovednosť Komisie spočíva v 
zriadení a prevádzkovaní centrálneho 
vízového 

informačného systému a komunikačných 
sietí medzi centrálnym vízovým 
informačným 
systémom a používateľskými rozhraniami 
jednotlivých štátov. 

1. Zodpovednosť Komisie spočíva v 
zriadení a stálom prevádzkovaní 
centrálneho vízového 

informačného systému a komunikačných 
sietí medzi centrálnym vízovým 
informačným 
systémom a používateľskými rozhraniami 
jednotlivých štátov. Je zodpovedná najmä 
za údržbu a technický pokrok potrebný na 
to, aby systém fungoval hladko. 

Odôvodnenie
Zdá sa, že je potrebné podrobnejšie špecifikovať, čo presne znamená prevádzkový 
manažment.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 23 odsek 2

2. Údaje v mene členských štátov 
spracúva systém VIS.  

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Znenie tohto odseku je veľmi nejasné, a malo byť preto vypustené. Základný koncept je 
zahrnutý vo vylepšenej úlohe Komisie. Vypustenie tohto odseku odporúča aj európsky 
inšpektor ochrany údajov vo svojom stanovisku k systému VIS (s. 13).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 25 odsek 1 písmeno ba) (nové)

(ba) aby iba náležite oprávnení 
zamestnanci mali prístup k údajom 
spracovávaným v systéme VIS slúžiacich 
na plnenie úloh v súlade s týmto 
nariadením;

Odôvodnenie

Nie je dôvod mať takéto ustanovenie iba pre Komisiu a nie aj pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 25 odsek 2 písmeno ba) (nové)

(ba) aby bolo toto nariadenie riadne 
uplatňované členskými štátmi. 

Odôvodnenie

Dôležitá úloha, ktorú zohráva Komisia v tejto súvislosti, by mala byť jasná v neposlednom 
rade za účelom nabádania Komisie, aby podnikala kroky proti členským štátom, ktoré nebudú 
riadne uplatňovať toto nariadenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 25 odsek 2 písmeno bb) (nové)

(bb) aby bola pre systém VIS stále 
používaná tá najlepšia dostupná 
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technológia. 

Odôvodnenie

Podľa rozhodnutia 2004/512/ES je Komisia zodpovedná za vývoj systému. Po jeho zriadení 
musí byť priebežne aktualizovaný. Cieľom tohto návrhu je objasniť, že je za to zodpovedná 
Komisia. Napríklad ak bude k dispozícii nový prvok vybraného biometrického systému, ako 
efektívnejší algoritmus pre automatický systém identifikácie odtlačkov prstov s nižšou mierou 
omylu, mala by byť táto technológia použitá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 26 odsek 2 písmeno aa) (nové)

(aa) boli údaje fyzicky chránené, vrátane 
náhradných plánov na ochranu kritickej 
infraštruktúry; 

Odôvodnenie

Ide o dôležité bezpečnostné opatrenie pri riešení potenciálnych nebezpečenstiev súvisiacich s 
infraštruktúrou systému a pri zaistení optimálnej bezpečnostnej úrovne systému VIS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 26 odsek 2 písmeno c)

(c) zaistila možnosť kontroly a stanovenia, 
ktoré údaje sa spracovali v systéme 
VIS, kedy a kým boli spracované (kontrola 
zaznamenaných údajov); 

(c) zaistila možnosť kontroly a stanovenia, 
ktoré údaje sa spracovali v systéme 
VIS, kedy, kým za akým účelom boli 
spracované (kontrola zaznamenaných 
údajov); 

.

Odôvodnenie
Je dôležité zaistiť, aby bolo možné kontrolovať aj účel spracovania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 26 odsek 2 písmeno ca) (nové)

(ca) zaistilo, aby bol prístup k systému 
VIS možný iba na základe osobných a 
individuálnych užívateľských totožností a 
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tajných hesiel; 

Odôvodnenie

Tieto opatrenia odporúča tak pracovná skupina pre článok 29, ako aj európsky inšpektor 
ochrany údajov a sú určené na zvýšenie bezpečnosti systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 26 odsek 2 písmeno cb) (nové)

(cb) zaistilo, aby všetky orgány, ktoré 
majú právo na prístup do systému VIS, 
vypracovali presné užívateľské profily a 
viedli a aktualizovali zoznam 
užívateľských totožností, ku ktorému 
budú mať prístup vnútroštátne dozorné 
orgány uvedené v článku 34; 

Odôvodnenie

Tak európsky inšpektor ochrany údajov (s. 14 jeho stanoviska), ako aj pracovná skupina pre 
článok 29 (s. 20 jej stanoviska) zdôraznila potrebu vytvorenia presných užívateľských profilov 
a kompletného aktualizovaného zoznamu užívateľských totožností, ktorý bude k dispozícii 
vnútroštátnym dozorným orgánom ku kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 26 odsek 2 písmeno g)

(g) predišlo neoprávnenému prezeraniu, 
kopírovaniu, úpravám alebo vymazaniu 

údajov počas prenosu údajov do alebo zo 
systému VIS (kontrola prepravy). 

(g) predišlo neoprávnenému prezeraniu, 
kopírovaniu, úpravám alebo vymazaniu 

údajov počas prenosu údajov do alebo zo 
systému VIS, najmä vhodnými šifrovacími 
technikami (kontrola prepravy);

Odôvodnenie

Údaje určené na prenos v rámci systému VIS by mali byť zašifrované tak, aby neboli dostupné 
neoprávneným tretím stranám. Poukázala na to pracovná skupina pre článok 29 vo svojich 
stanoviskách (stanovisko č. 7/2004 a stanovisko prijaté 23. júna 2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
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Článok 26 odsek 2 písmeno ga) (nové)

(ga) monitorovala efektívnosť 
bezpečnostných opatrení uvedených v 
tomto odseku (sebarevízia) v súlade s 
článkom 28 písm. a).  

Odôvodnenie

Potrebu doplnenia bezpečnostných opatrení ustanoveniami o systematickej sebarevízii 
bezpečnostných opatrení zdôraznil európsky inšpektor ochrany údajov vo svojom stanovisku 
(s. 14). Možno tiež poznamenať, že návrh SIS II obsahuje to isté ustanovenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 26 odsek 3a (nový)

3a. Opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 
sú v súlade s normou pre bezpečnosť IT 
údajov, uvedenou v článku 36 ods. 2 písm. 
b). 

Odôvodnenie

Ako poukázal európsky inšpektor ochrany údajov, treba zaviesť dostatočné bezpečnostné 
opatrenia proti potenciálnym ohrozeniam infraštruktúry systému a príslušných osôb. Tieto 
opatrenia by mali byť neustále obnovované, aby zodpovedali najnovším technologickým 
pokrokom. Preto sa spravodajkyňa domnieva, že okrem zlepšení v článku 26 ods. 2 by mala 
byť na úrovni Komisie stanovená jasná medzinárodná/európska norma zaoberajúca sa 
bezpečnosťou IT údajov. Výhodou by bola flexibilita odkazu, napr. vždy, keď bude norma 
obnovená (kvôli novým pokrokom), štandard bezpečnosti údajov zaistený článkom 26 by sa 
tiež zvýšil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 28 odsek 2

2. Takéto záznamy sa môžu použiť iba na 
monitorovanie prípustnosti spracúvania 

údajov v rámci ochrany údajov ako aj na 
zaistenie bezpečnosti údajov. Záznamy 

budú pomocou adekvátnych opatrení 
chránené pred neoprávneným prístupom a 

vymazaním po uplynutí ročnej doby po 
vypršaní obdobia uchovania uvedeného v 

článku 20 ods. 1, ak sa nevyžadujú na už 
začaté monitorovanie. 

2. Takéto záznamy sa môžu použiť iba na 
monitorovanie prípustnosti spracúvania 

údajov v rámci ochrany údajov, na 
zaistenie bezpečnosti údajov a na výkon 
sebarevízie v súlade s článkom 28 písm. 
a). Záznamy 

budú pomocou adekvátnych opatrení 
chránené pred neoprávneným prístupom a 

vymazaním po uplynutí ročnej doby po 
vypršaní období uchovania uvedených v 
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článku 20 ods. 1, ods. 1 písm. a) a ods. 1 
písm. b), ak sa nevyžadujú na už začaté 
monitorovanie. 

Odôvodnenie

Tieto záznamy nebudú uchované iba na monitorovanie ochrany údajov a zaistenie bezpečnosti 
údajov, ale aj na efektívne vykonávanie pravidelnej sebarevízie systému VIS. Poukazuje na to 
aj európsky inšpektor ochrany údajov na s. 14 jeho stanoviska k systému VIS.

Ostatné zmeny sú potrebné na zaistenie jednotnosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 
k článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 28 a (nový)

Článok 28a
Sebarevízia

Každý orgán, ktorý má právo na prístup 
do systému VIS, bude mať vnútornú 
monitorovaciu službu zodpovednú za 
zaistenie súladu s týmto nariadením a za 
oznamovanie priamo svojmu vyššiemu 
manažmentu. Každý orgán bude posielať 
pravidelné správy vnútroštátnym 
dozorným orgánom uvedeným v článku 34 
a bude s nimi spolupracovať. 

Odôvodnenie

Ako poukázal európsky inšpektor ochrany údajov vo svojom stanovisku k systému VIS (s. 14), 
správy o sebarevízii sú veľmi dôležité v neposlednom rade preto, lebo prispejú k efektívnemu 
plneniu povinností vnútroštátnych dozorných orgánov, ktoré budú môcť identifikovať 
problémy a zamerať sa na ne počas svojich vlastných revíznych postupov. V skutočnosti ide o 
uplatnenie toho istého konceptu ako v prípade finančnej kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 29 nadpis

Sankcie Trestný čin a sankcie
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Odôvodnenie

Rozsudok v prípade C-176/03 umožňuje legislatúre Spoločenstva podniknúť opatrenia 
súvisiace s trestným zákonom členských štátov za účelom zaistenia toho, aby boli predpisy, 
ktoré stanovuje, plne efektívne. Najmä v tomto prípade je to mimoriadne dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 29

Členské štáty určia pravidlá o sankciách, 
ktoré sa budú uplatňovať v prípade 
porušenia právnych predpisov tohto 
nariadenia, ktoré sa týkajú ochrany údajov 
a 

uskutočnia všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené 

pokuty musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty Komisii 
oznámia 
tieto ustanovenia najneskôr do dátumu 
oznámenia uvedeného v článku 37 ods. 1 a 
bezodkladne oznámia ich akékoľvek 
nasledujúce zmeny a doplnenia. 

Členské štáty určia pravidlá o sankciách, 
ktoré sa budú uplatňovať v prípade 
porušenia právnych predpisov tohto 
nariadenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti a 
ochrany údajov a 

uskutočnia všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Závažné 
porušenia budú predstavovať trestný čin. 
Stanovené 

pokuty musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty Komisii 
oznámia 
tieto ustanovenia najneskôr do dátumu 
oznámenia uvedeného v článku 37 ods. 1 a 
bezodkladne oznámia ich akékoľvek 
nasledujúce zmeny a doplnenia. 

Odôvodnenie

Ako je vysvetlené v prílohe návrhu KOM(2004)835, s. 37, článok 29 predstavuje záväzok 
každého členského štátu zaistiť vhodné spracovanie a použitie údajov prostredníctvom 
primeraných sankcií, ako podstatného doplnku nielen k prostriedkom na ochranu údajov, ale 
aj na ich bezpečnosť. Malo by to byť objasnené v samotnom článku 29. Pozri tiež 
odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 29, nadpis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 30 odsek 1 úvod

1. Zodpovedné členské štáty poskytnú 
žiadateľovi a osobám uvedeným v článku 6 
ods. 4 písm. f) tieto informácie: 

1. Zodpovedné členské štáty poskytnú 
žiadateľovi a osobám uvedeným v článku 
7 ods. 7 písm. a) tieto informácie:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zaistenie jednotnosti s pozmeňujúcim a 
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doplňujúcim návrhom k článku 6 ods. 4 písm. f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 30 odsek 1 písmeno a)

(a) totožnosť kontrolóra uvedeného v 
článku 23 ods. 3 a jeho prípadného 
zástupcu; 

(a) totožnosť kontrolóra uvedeného v 
článku 23 ods. 3, vrátane jeho 
kontaktných údajov;

Odôvodnenie

Nie je potrebné zahrnúť totožnosť zástupcu kontrolóra, keďže kontrolór sa vždy nachádza na 
území Európskej únie (stanovisko európskeho inšpektora ochrany údajov k systému VIS, s. 
14). Je však dôležité, aby bol žiadateľ informovaný nielen o totožnosti kontrolóra, ale aj o 
jeho kontaktných údajoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 30 odsek 1 písmeno ca) (nové)

(ca) obdobie uchovania údajov;

Odôvodnenie

Ako poukázal európsky inšpektor ochrany údajov, ako aj pracovná skupina pre článok 29, 
mali by sa  informácie o  obdobiach uchovania údajov považovať za legitímne právo občanov, 
ktorých sa údaje týkajú, aby mohli prispôsobiť svoje správanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 30 odsek 1 písmeno e)

(e) existencia práva na prístup k údajom a 
práva na opravu údajov dotknutej 
osoby; 

(e) existencia práva na prístup k údajom, 
ktoré sa ich týkajú a práva na požiadanie, 
aby boli nesprávne údaje, ktoré sa ich 
týkajú, opravené alebo aby boli 
nezákonne spracované údaje, ktoré sa ich 
týkajú, vymazané, vrátane postupov na 
výkon týchto práv a povinností a 
kontaktných údajov vnútroštátnych 
dozorných orgánov uvedených v článku 
34.
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Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v prvej časti odseku sú potrebné za účelom presnosti a aj 
jednotnosti s článkom 31 ods. 2.

Občania, ktorých sa údaje týkajú, by mali byť informovaní aj o možnosti žiadať príslušné 
dozorné orgány o radu alebo pomoc. Odporúča to európsky inšpektor ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 30 odsek 2

2. Informácia uvedená v odseku 1 sa 
žiadateľovi poskytne po zozbieraní údajov 
z 

formulára žiadosti, fotokópií a 
daktyloskopických údajov uvedených v 
článku 6 
ods. 4, 5, 6 a článku 7. 

2. Informáciu uvedenú v odseku 1 
žiadateľovi poskytne orgán uvedený v 
článku 23 ods. 3 po zozbieraní údajov z 

formulára žiadosti, fotokópií a 
daktyloskopických údajov uvedených v 
článku 6 
ods. 4, 5, 6 a článku 7. 

Odôvodnenie

Ako odporúča pracovná skupina pre článok 29, toto ustanovenie by malo jasnejšie 
špecifikovať, že v čase zozbierania údajov poskytne žiadateľovi informáciu uvedenú v článku 
30 kontrolór údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 30 odsek 3

3. Informácia uvedená v odseku 1 sa 
osobám uvedeným v článku 6 ods. 4 písm. 
f)
poskytne na formulároch, ktoré tieto osoby 
podpisujú pri poskytnutí záruky za 
pozvanie, náklady na pobyt a ubytovanie. 

3. Informácia uvedená v odseku 1 sa 
osobám uvedeným v článku 7 ods. 7 písm. 
a) poskytne na formulároch, ktoré tieto 
osoby podpisujú pri poskytnutí záruky za 

pozvanie, náklady na pobyt a ubytovanie. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zaistenie jednotnosti s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom k článku 6 ods. 4 písm. f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 31 odsek 1
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1. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť 
poskytovať iné informácie v súlade s 
článkom 12 ods. a) smernice 95/46/ES, 
každá osoba má právo na informáciu o 
údajoch zaznamenaných v systéme VIS, 
ktoré sa jej týkajú a o členskom štáte, 
ktorý ich do systému VIS preniesol. Takýto 
prístup k údajom môže byť udelený iba 
členským štátom. 

1. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť 
poskytovať iné informácie v súlade s 
článkom 12 ods. a) smernice 95/46/ES, 
každá osoba má právo na informáciu o 
údajoch zaznamenaných v systéme VIS, 
ktoré sa jej týkajú a o členskom štáte, 
ktorý ich do systému VIS preniesol od 
každého orgánu podľa článku 23 ods. 3. 
Vždy, keď osoba požiada o údaje, ktoré sa 
jej týkajú, pošle tento orgán kópiu žiadosti 
príslušnému vnútroštátnemu dozornému 
orgánu ako je to stanovené v článku 34 
pre zahrnutie do kapitoly o príslušnom 
členskom štáte podľa článku 40 ods. 2.  

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že o takúto informáciu možno požiadať v každom členskom štáte a že v 
tomto prípade sú príslušnými orgánmi kontrolóri údajov (pozri európsky inšpektor ochrany 
údajov (s. 15) a pracovná skupina pre článok 29 (s. 19 – 20)).

Tak prvá (SEC(2004)557, s.15), ako aj druhá (SEC(2005)839, s. 14) výročná správa o 
Eurodac informovala o veľkom počte „špeciálnych vyhľadávaní” bez toho, aby boli 
vnútroštátne dozorné orgány schopné potvrdiť, že išlo skutočne o prípady, kedy osoby 
požiadali o prístup k ich vlastným údajom. Aby sa v budúcnosti zabránilo nevysvetleným 
špeciálnym vyhľadávaniam, mali by byť lepšie dokumentované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 31 odsek 2

2. Každá osoba môže požiadať o opravu 
údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nepresné 

alebo tieto v rozpore so zákonom 
zaznamenané údaje boli vymazané. 
Zodpovedný 
členský štát vykoná opravu a vymazanie 
bezodkladne v súlade so svojimi zákonmi, 
právnymi predpismi a postupmi. 

2. Každá osoba môže požiadať o opravu 
údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nepresné 

a aby boli tieto v rozpore so zákonom 
zaznamenané údaje vymazané. Orgán 
zodpovedného 
členského štátu uvedený v článku 26 ods. 
3  vykoná opravu a vymazanie 
bezodkladne v súlade so svojimi zákonmi, 

právnymi predpismi a postupmi. 

Odôvodnenie

Vymazanie údajov zaznamenaných v rozpore so zákonom by malo byť povinnosťou a nie len 
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možnosťou kontrolórov údajov. V opačnom prípade poruší toto ustanovenie princípy 
stanovené v článku 6 smernice 95/45 a nebude v súlade s článkom 31 ods. 4 tohto nariadenia. 
Vymazanie údajov odporúča aj pracovná skupina pre článok 29. Malo by byť tiež jasné, že 
orgánom zodpovedným za opravu a vymazanie údajov je kontrolór údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 31 odsek 3

3. V prípade, že takáto žiadosť bola podaná 
inému než zodpovednému členskému 

štátu, orgány tohto členského štátu, ktoré 
žiadosť prijali, kontaktujú orgány 

zodpovedného členského štátu. 
Zodpovedný členský štát skontroluje 
presnosť 
údajov a zákonnosť ich spracovania v 
systéme VIS. 

3. V prípade, že takáto žiadosť stanovená v 
článku 31 ods. 2 bola podaná inému než 
zodpovednému členskému 
štátu, orgány tohto členského štátu, ktoré 
žiadosť prijali, kontaktujú orgány 
zodpovedného členského štátu. 
Zodpovedný členský štát skontroluje 
presnosť 

údajov a zákonnosť ich spracovania v 
systéme VIS. 

Odôvodnenie

Je potrebné presne špecifikovať, o ktoré prípady ide, keďže podľa článku 31 ods. 1 nie je 
medzi orgánmi potrebná žiadna spolupráca, a preto nie je stanovená. Navrhuje to európsky 
inšpektor ochrany údajov vo svojom stanovisku k systému VIS, s. 15 poznámka 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 31 odsek 6

6. Zodpovedný členský štát dotknutej 
osobe tiež poskytne vysvetlenie o tom, 
ktoré kroky musí podniknúť v prípade, že 
nesúhlasí s poskytnutým vysvetlením. 
Toto vysvetlenie musí obsahovať 
informácie o tom, ako podať odvolanie 
alebo 

sťažnosť na zodpovedné orgány alebo súdy 
daného členského štátu a aká je možnosť 

finančnej alebo inej pomoci v súlade so 
zákonmi, právnymi predpismi a postupmi 

daného členského štátu. 

6. Zodpovedný členský štát dotknutej 
osobe tiež poskytne vysvetlenie o tom, 
ktoré kroky musí podniknúť v prípade, že 
nesúhlasí s poskytnutým vysvetlením. 
Toto vysvetlenie musí obsahovať 
informácie o tom, ako podať odvolanie 
alebo 

sťažnosť na zodpovedné orgány alebo súdy 
daného členského štátu a aká je možnosť 

finančnej alebo inej pomoci, vrátane 
pomoci od vnútroštátnych dozorných 
orgánov uvedených v článku 34, v súlade 
so zákonmi, právnymi predpismi a 
postupmi 
daného členského štátu. 
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Odôvodnenie

Tento dodatok navrhuje pracovná skupina pre článok 29 vo svojom stanovisku k systému VIS, 
s. 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 32 odsek 1

1. Zodpovedné orgány členského štátu sú 
povinné aktívne spolupracovať pri 
presadzovaní práv stanovených v článku 31 
ods. 2, 3 a 4. 

1. Zodpovedné orgány členského štátu 
uvedené v článku 23 ods. 3 sú povinné 
aktívne spolupracovať pri 

riadnom presadzovaní práv stanovených v 
článku 31 ods. 2, 3 a 4. 

Odôvodnenie

V tomto prípade by mali byť príslušné orgány jasne identifikované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 34 nadpis

Vnútroštátny dozorný orgán Vnútroštátny nezávislý dozorný orgán 

Odôvodnenie

Podľa článku 28 ods. 1 smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady by mal byť 
vnútroštátny dozorný orgán úplne nezávislý pri výkone funkcií, ktorými bol poverený. Je 
dôležité, aby to bolo jasne stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 34

Každý členský štát dbá na to, aby 
vnútroštátny dozorný orgán alebo orgány 
zriadené v súlade s článkom 28 ods. 1 
smernice 95/46/ES nezávisle, v súlade so 
svojim vnútroštátnym právom, 
monitorovali zákonnosť spracovávania 
osobných 

údajov vrátane ich prenosu do a zo systému 

Každý členský štát dbá na to, aby 
vnútroštátny dozorný orgán alebo orgány 
zriadené v súlade s článkom 28 ods. 1 
smernice 95/46/ES nezávisle, v súlade so 
svojim vnútroštátnym právom, 
monitorovali zákonnosť spracovávania 
osobných 

údajov vrátane ich prenosu do a z 
vnútroštátnych rozhraní systému VIS 
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VIS daným členským štátom v súlade s 

týmto nariadením. 

daným členským štátom v súlade s 

týmto nariadením. Za týmto účelom 
poskytnú orgány uvedené v článku 23 ods. 
3 všetky informácie, o ktoré požiadajú 
vnútroštátne dozorné orgány, a to najmä 
informácie o činnostiach vykonávaných v 
súlade s článkami 24 a 25 ods. 1, 
poskytnú im prístup k svojim záznamom 
podľa článku 28 a vždy im umožnia 
prístup do svojich priestorov. 

Odôvodnenie

Malo by byť jasne stanovené, že vnútroštátne dozorné orgány monitorujú legitímnosť prenosu 
osobných údajov do a z vnútroštátnych rozhraní systému VIS, pričom európsky inšpektor 
ochrany údajov monitoruje legitímnosť prenosu údajov medzi vnútroštátnymi rozhraniami a 
centrálnym systémom VIS (pozri európsky inšpektor ochrany údajov, s. 15).

Pokiaľ ide o povinnosť kontrolórov poskytovať informácie, o ktoré požiadajú vnútroštátne 
dozorné orgány, neexistuje dôvod mať takéto ustanovenie iba pre Komisiu (článok 35 ods. 3) 
a nie aj pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 35 odsek 2

2. Európskemu inšpektorovi ochrany 
údajov sa pri plnení svojich úloh dostáva 

aktívnej podpory zo strany vnútroštátnych 
dozorných orgánov.

2. Európsky inšpektor ochrany údajov a 
vnútroštátne dozorné orgány budú 
navzájom aktívne spolupracovať. 
Európsky inšpektor ochrany údajov zvolá 
aspoň dve zasadnutia za rok s cieľom 
prediskutovať s vnútroštátnymi 
dozornými orgánmi uplatňovanie tohto 
nariadenia. Náklady na tieto zasadnutia 
ponesie európsky inšpektor ochrany 
údajov.  

Odôvodnenie

Spolupráca medzi európskym inšpektorom ochrany údajov a vnútroštátnymi dozornými 
orgánmi musí byť štruktúrovaná a prehlbovaná za účelom zvýšenia celkovej efektívnosti 
dozorných činností stanovených v tomto nariadení. Odporúča to aj európsky inšpektor 
ochrany údajov vo svojom stanovisku k systému VIS, s. 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
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Článok 35 odsek 3a (nový)

3a. Európsky inšpektor ochrany údajov 
požiada každé štyri roky nezávislého 
audítora informačných systémov o 
uskutočnenie auditu systému VIS v súlade 
s Medzinárodnými audítorskými normami 
pre informačné systémy. Správa audítora 
bude poslaná Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii a dozorným orgánom 
uvedeným v článkoch 34 a 35. Náklady 
budú hradené zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie. 

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že externý systematický audit systému VIS je veľmi dôležitý pre 
zabezpečenie dobrého fungovania systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 35 a (nový)

Článok 35 a
Školenie zamestnancov

Skôr ako budú zamestnanci orgánov s 
právom na prístup do systému VIS 
oprávnení na spracovanie údajov v 
systéme VIS, budú oboznámení s 
predpismi o bezpečnosti a ochrane údajov 
a s trestnými činmi a sankciami 
uvedenými v článku 29. 

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje za dôležité jasne uviesť, že zamestnanci všetkých týchto orgánov 
musia absolvovať školenie o bezpečnosti a tajnosti údajov a že by mali byť oboznámené s 
trestnými činmi a sankciami uvedenými v článku 29.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 36 odsek 2 

2. Opatrenia nevyhnutné na uvedenie 
funkcií uvedených v odseku 1 do 

2. Nasledujúce opatrenia nevyhnutné na 
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prevádzky po 

technickej stránke, sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 39 ods. 2. 

uvedenie do prevádzky po 

technickej stránke, sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 19: článku 
39 ods. 2. 

Odôvodnenie

Súčasný návrh neposkytuje jasnú identifikáciu opatrení, ktoré budú prijaté na úrovni Komisie, 
a preto by to malo byť urobené tu, v neposlednom rade z dôvodu transparentnosti.

Podľa spravodajkyne by nemal byť postup na úrovni Komisie uplatňovaný vo veciach, ktoré 
by mohli mať dopad na základné práva a ochranu osobných údajov. Ako už zdôraznil tak 
európsky inšpektor ochrany údajov (s. 16), ako aj pracovná skupina pre článok 29 (s. 22), 
tieto záležitosti by mali byť prijaté v podobe nariadenia, v súlade s postupom 
spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 36 odsek 2 písmeno a) (nové)

(a) postupy pre: zaznamenanie, prepojenie 
žiadostí, prístup, pozmenenie, vymazanie a 
uchovanie záznamov;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 36 ods. 2. Technické 
požiadavky na zavedenie opatrení uvedených v tomto odseku by mali byť rozhodnuté na 
úrovni Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 36 odsek 2 písmeno b) (nové)

(b) predpisy na zavedenie bezpečnosti 
údajov, vrátane identifikácie normy pre 
bezpečnosť IT údajov;  

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 36 ods. 2 a k článku 26 
ods. 3 písm. a) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
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Článok 36 odsek 2 písmeno c) (nové)

(c) uplatnenie postupov stanovených v 
článku 14. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 36 ods. 2. Technické 
opatrenia sú potrebné pre integráciu technických funkcií konzultácie medzi centrálnymi 
orgánmi podľa článku 17 ods. 2 Schengenskej konvencie (súčasná sieť VISION) do systému 
VIS a pre použitie systému VIS na prenos ostatných odkazov v rámci konzulárnej spolupráce 
a pre žiadanie dokumentov, a mali by byť rozhodnuté na úrovni Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 38 odsek -1 (nový)

Systém VIS bude uvedený do prevádzky 
po úspešnom dokončení komplexného 
trojmesačného otestovania systému, ktoré 
uskutoční Komisia spolu s členskými 
štátmi. Komisia bude o výsledkoch 
informovať Európsky parlament. 

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že takýto komplexný trojmesačný test je nevyhnutnou zárukou 
dobrého fungovania systému VIS. Je zrejmé, že ak by sa počas testovania vyskytli vážne 
problémy, systém VIS nebude môcť byť uvedený do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 39 odsek 1

1. Komisii pomáha výbor ustanovený 
podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
2424/2001. 

1. Komisii pomáha výbor, ďalej len 
“výbor”. Bude zostavený zo zástupcov 
členských štátov a riadený zástupcom 
Komisie. 

Odôvodnenie
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Právo Rady, ako zákonodarcu, čiastočne prideliť jej výkonné právomoci Komisii, bolo uznané 
Európskym súdom spravodlivosti v roku 1970 (rozhodnutie Koster 25/70). Rozhodnutie súdu 
tiež vyžadovalo, aby toto pridelenie špecifikovalo princípy, ako aj podmienky jeho výkonu 
(ako zriadenie Výborov zástupcov členských štátov, ktoré pomáhajú Komisii) a právomoc 
odvolať ho.

Tieto princípy sú zahrnuté v článku 202 Zmluvy o ES. Rada však „zabudla” pri uplatnení 
článku 202 (v rozhodnutí na úrovni Komisie 1999/468) uznať to isté právo odvolania v 
dokumentoch rozhodnutých v postupe spolurozhodovania pre Európsky parlament.

Aby mohol Európsky parlament toto právo využiť, musel by ho zahrnúť do pôvodného 
rozhodnutia stanovujúceho pridelenie výkonných právomocí. To je cieľom pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov k článku 39. Namiesto odkazu na články rozhodnutia 1999/468, 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy reprodukujú ich obsah keď príde na úlohu Rady a navrhujú 
podobné privilégiá pre Európsky parlament (vrátane práva odvolania).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 39 odsek 2

2. V prípade odkazu na tento odstavec 
platia články 4 a 7 rozhodnutia č. 
1999/468/ES.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 
rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace. 

2. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 39 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 39 odsek 3

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 3. Ak toto nariadenie kladie procedurálne 
požiadavky na prijatie výkonných 
opatrení, zástupca Komisie predloží návrh 
týchto opatrení výboru a Európskemu 
parlamentu. 
Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu 
v časovej lehote, ktorú môže stanoviť 
predseda podľa naliehavosti záležitosti, 
nebude však kratšia ako jeden mesiac. 
Stanovisko bude vynesené väčšinou 
stanovenou v článku 205 ods. 2 Zmluvy. 
Hlasy zástupcov členských štátov vo 
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výbore budú posúdené spôsobom 
stanoveným v tomto článku. Predseda 
hlasovať nebude.
4. Komisia prijme navrhované opatrenia, 
ak budú v súlade so stanoviskom výboru a
ak medzitým nebudú vznesené žiadne 
námietky zo strany príslušného výboru 
Európskeho parlamentu. 
5. Ak nie sú navrhované opatrenia v 
súlade so stanoviskom výboru, alebo ak 
nie je predložené žiadne stanovisko, alebo 
ak bola vznesená námietka zo strany 
príslušného výboru Európskeho 
parlamentu, Komisia bezodkladne 
predloží Rade a Európskemu parlamentu 
návrh súvisiaci s opatreniami, ktoré majú 
byť podniknuté. 
6. Ak počas obdobia, ktoré nesmie 
prekročiť tri mesiac od vrátenia, nebude 
návrh zamietnutý Európskym 
parlamentom, absolútnou väčšinou jeho 
členov, ani Radou, kvalifikovanou 
väčšinou, bude prijatý Komisiou. V 
opačnom prípade predloží Komisia 
pozmenený návrh alebo legislatívny návrh 
na základe Zmluvy. 
7. Bez porušenia už prijatých výkonných 
opatrení sa budú ustanovenia tohto 
nariadenia, ktoré stanovujú prijatie 
technických predpisov a rozhodnutí, 
uplatňovať štyri roky od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Na základe 
návrhu Komisie môžu Európsky 
parlament a Rada predĺžiť obdobie 
platnosti príslušných ustanovení, v súlade 
s postupom stanoveným v článku 251 
Zmluvy a za týmto účelom opätovne 
posúdia tieto ustanovenia pred uplynutím 
štvorročného obdobia. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 39 ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 39 odsek 3a (nový)

3a. Orgány uvedené v článkoch 34 a 35 sa 
budú zúčastňovať na výbore. 

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že vnútroštátne dozorné orgány a európsky inšpektor ochrany 
údajov by mali mať možnosť podieľať sa na rozhodnutiach výboru za účelom zaistenia 
dodržiavania princípov ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 40 odsek 1

1. Komisia zabezpečí zavedenie systémov, 
ktorých úlohou je sledovať fungovanie 
systému VIS pokiaľ ide o jeho výsledky, 
efektivitu nákladov a kvalitu služieb v 
porovnaní so stanovenými cieľmi. 

1. Komisia zabezpečí zavedenie systémov, 
ktorých úlohou je sledovať legitímnosť 
spracovania a fungovanie 

systému VIS pokiaľ ide o jeho výsledky, 
efektivitu nákladov a kvalitu služieb v 

porovnaní so stanovenými cieľmi. 

Odôvodnenie

Ako poukázal európsky inšpektor ochrany údajov vo svojom stanovisku k systému VIS (s. 14), 
monitorovanie a hodnotenie by sa nemali týkať iba výkonu, efektívnosti nákladov a kvality 
služieb, ale aj dodržiavania právnych požiadaviek, najmä v oblasti ochrany údajov. Rozsah 
článku 40 je preto rozšírený tak, aby pokrýval aj tento aspekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 40 odsek 2

2. Dva roky po spustení systému VIS do 
prevádzky a potom každé dva roky 
Komisia 

Európskemu parlamentu a Rade predloží 
správu o fungovaní systému VIS po 

technickej stránke. Táto správa má 
obsahovať údaje o výkonnosti systému VIS 
pri 
porovnaní kvantitatívnych ukazovateľov 

2. Dva roky po spustení systému VIS do 
prevádzky a potom každé dva roky 
Komisia 

Európskemu parlamentu a Rade predloží 
správu legitímnosti spracovania a o 
fungovaní systému VIS po 
technickej stránke. Táto správa má 
obsahovať kapitolu o každom členskom 
štáte, ktorú pripravia vnútroštátne 
dozorné orgány uvedené v článku 34 a 
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stanovených Komisiou. kapitolu, ktorú pripraví európsky 
inšpektor ochrany údajov uvedený v 
článku 35. Tieto kapitoly budú obsahovať 
hodnotenie záznamov uvedených v článku 
28. Správa bude ďalej obsahovať údaje o 
výkonnosti systému VIS pri 
porovnaní kvantitatívnych ukazovateľov 
stanovených Komisiou. Bude posúdená 
Európskym parlamentom a Radou. 
Členské štáty odpovedia na všetky otázky, 
ktoré im tieto inštitúcie položia v tejto 
súvislosti. 

Odôvodnenie

Správa by mala obsahovať kapitoly, ktoré pripravia experti na ochranu údajov, čo zaistí viac 
štruktúrovanú a užšiu spoluprácu medzi osobami zapojenými do systému. Rôzne orgány budú 
nabádané k spolupráci, čo bude mať pozitívny dopad na celkové fungovanie systému. Treba 
tiež zdôrazniť, že v každom štádiu sú informácie od vnútroštátnych ochranných orgánov 
posielané ostatným zapojeným stranám, takže to môže byť dobrá príležitosť pre podávanie 
správ ostatným. Pozri tiež odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 40 
ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 40 odsek 3

3. Štyri roky po spustení systému VIS do 
prevádzky a potom každé štyri roky 

Komisia vypracuje celkové hodnotenie 
systému VIS vrátane hodnotenia 
dosiahnutých 
výsledkov pri porovnaní so stanovenými 
cieľmi, posudku východzieho princípu a 
dôsledkov ďalšieho fungovania. 
Hodnotiace správy Komisia predloží 
Európskemu 

parlamentu a Rade. 

3. Štyri roky po spustení systému VIS do 
prevádzky a potom každé štyri roky 

Komisia vypracuje celkové hodnotenie 
systému VIS vrátane hodnotenia 
dosiahnutých 
výsledkov pri porovnaní so stanovenými 
cieľmi, legitímnosti spracovania, posudku 
východzieho princípu a 

dôsledkov ďalšieho fungovania. 
Hodnotiace správy Komisia predloží 
Európskemu 
parlamentu a Rade. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 40 ods. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

The VIS is an ambitious and far-reaching project. In order to have confidence in it, assurance 
is necessary that it is designed and constructed in a way which both meets legitimate 
objectives and ensures that respect for its rules can be effectively delivered.

I. Building the right system

1. Purpose and access

The rapporteur believes that improvement of the common visa policy should be the heart of 
the system, as demonstrated in the choice of legal bases for the proposal: Art 66 TEC 
(administrative cooperation) and Art 62.2bii TEC (rules on procedures and conditions for 
issuing short stay visas). 

There is a risk that the data stored for this purpose is also considered "useful" for other 
purposes, but according to case law1 on data protection "a pressing social need" is required. 

The rapporteur has consequently introduced a distinction between the VIS scheme purpose, 
namely the improvement of the common visa policy, and other "derived benefits". This 
distinction avoids putting into the system data which is not required for this purpose and 
ensures that access is granted only to those authorities which need it. 

Concerning the designation of authorities with access to the VIS, the rapporteur proposes to 
clearly define them by making reference, where possible, to Community law and to limit their 
access to the VIS only to those situations where it is necessary and proportionate. 

Regarding access to the VIS by border control authorities (Art 16) the rapporteur considers 
that there is no need for them to access the central database in every case. Only limited data is 
necessary to verify the identity of the person and/or the authenticity of the visa, and that can 
be stored in the visa chip2. Access to the central database would be necessary only when the 
decentralised system is inadequate. The rapporteur also considers that border control 
authorities need access to data only for checks on the visa at external border crossing points, 
since any checks within the territory are the responsibility of the immigration authorities (Art 
17).   

Concerning the access to the VIS by asylum authorities, the rapporteur believes that this 
should be granted only in order to determine the Member State responsible for examining an 
asylum application. The use of the VIS for examining an asylum application (Art 19) would 
be neither necessary nor proportionate. 

The rapporteur proposes to define immigration authorities clearly and to exclude the use of 
the VIS for the return of illegal immigrants (Art 17) since there is so far no Community legal 
basis for returns.

As regards authorities responsible for internal security, the rapporteur is aware of political 

                                               
1 See European Court of Human Rights; Gillow vs. UK; Series A No. 109; in particular para. 55
2 See the Opinion of the EDPS, p. 11 and the Opinion of the Article 29 Working Party, p. 16. 
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intentions to give them access (and that this pattern will be repeated in the case of SIS II, 
probably Eurodac too).  She accepts that it is at least preferable to regulate their access in an 
EU legal instrument instead of leaving it entirely open to national law and practice. But she 
proposes that there should be included in the current proposal, by means of a bridging clause, 
the main points the expected ‘Third Pillar’ measure should cover. This is without prejudice to 
the general political and legal debate that needs to take place more vigorously about EU data 
collection and sharing. The rapporteur stresses that exploiting any particular Community 
instrument for security purposes requires the express support of Parliament.

2. Collection and storage of data

The data to be stored in the VIS is essentially taken from the uniform visa application form 
(annex 16 of the CCI1) which the applicants have to fill in. Some data will be stored for each 
application (Art 6) and some only in case of a central consultation (Art 7).2

The rapporteur considers that it is excessive and disproportionate to store the data on persons 
issuing invitations for each application; this data could be necessary only in the case of a 
central consultation. Therefore this data field is moved from Art 6 to Art 7.   

The storage of biometric data (fingerprints and photographs) is a new departure. The 
Commission says that the VIS "would become the largest biometric database in the world."3

The method of collecting the biometric data still needs to be defined through a Commission 
proposal modifying the CCI. One particularly important issue is who will be exempted from 
the fingerprinting obligation: the rapporteur believes that children (under 12) and elderly 
(over 79) should be exempted. 

The use of biometrics on such an unprecedented scale requires extra safeguards. The 
rapporteur proposes two procedures where the fingerprints of a person cannot be used (Art 
6.1.a) and where a person claims to be falsely rejected by the system (Art 6.1.b). The starting 
point has to be the assumption of a bona fide applicant. 

The rapporteur proposes more nuanced retention periods in order to respond to different 
situations which may occur in practice or different types of visa issued and to thus respect the 
proportionality principle (Art 20). The rights of persons on whom data is stored in the VIS as 
regards, for instance, the right of information (Art 30) are enhanced. 

II. A trustworthy system 

Respect for rules requires clear and comprehensible drafting and strict control which is both 
internal (built into the system) and external (monitors the system from the outside).

1. Clear rules
                                               
1 Common Consular Instructions
2 This is a procedure in which a Member State has to consult another Member State before issuing a visa to 
applicants of certain nationalities. This list of third countries whose citizens are subject to this procedure is a 
classified document.
3 eGovernment News, 10.1.2005, http://europa.eu.int/idabc/en/document/3762/330
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A series of clarifying amendments are introduced, for example regarding the definitions of 
authorities with access, 'applicant', 'group', 'status information', 'processing' and 'threat to 
public health'. It also covers all the amendments introducing cross-references to avoid 
ambiguities. Several amendments seek to clarify responsibilities (for example on Art 23.1, 
30.2, 31.2, 32.1, 34.1) and procedures (Art 5.2, 21.2, 22.2). The rapporteur stresses the need
for clear identification of scope of the comitology procedure (procedure rewritten in Art 39) 
and proposes an exhaustive list of measures in Art 36.2. Clear and detailed rules are 
introduced on data security (Art 26), which should be adopted by comitology. 

2. "Internal control"

A central element of the amendments seeking to protect against abuse is the limitation of the 
number of "keys" to access the database. The rapporteur proposes "keys" fitting each practical 
situation in which the VIS will be used (application for a visa at a consulate; identification of 
illegal immigrants; asylum authorities) or could be used (border control). Readily available 
"keys", like the name of a person, were deleted. In the case of border control, when access to 
the central database is necessary only where a chip or smartcard does not work, the rapporteur 
considers that the only key necessary to access the database is the number of the visa.

Clear responsibilities are critical. Certain tasks were added for particular actors (Art 25, Art 
34.1). The Commission is requested to ensure that at all times the best available technology is 
used. Better technology reducing the error rates for biometrics should for instance be 
implemented immediately when it is available. 

It is essential to have unique user identities with confidential passwords (to avoid use of the 
same login by the entire staff of a single authority) and user profiles. Staff training, the 
treatment of serious infringements as a criminal offence and a test before the VIS becomes 
operational are all important. The list of authorities with access should specify the purpose for 
which access is granted, and consolidated updated versions should be constantly published. A 
requirement is introduced in Art 31.1 to keep account of instances when a data subject asks 
what data is stored on him, to ensure that this facility is not abused by a Member State 
authority to give itself an opportunity for inappropriate access (as may be happening with 
Eurodac). Finally, the concept of internal auditing, as used for financial control, is introduced 
here (Art 28a).

3. "External control" 

It is proposed to reinforce the rights of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and 
the national supervisory authorities, for example a right to request information, access to 
premises (Art 34.1), participation in comitology procedure (Art 39.5). Cooperation between 
all "controlling authorities" is also crucial, and it is proposed to strengthen the cooperation 
between EDPS and national supervisory authorities (meetings (Art 35.2), reporting (Art 40.2)) 
and between national supervisory authorities and internal controllers (Art 28a new). 

An external audit to be conducted every four years by an independent specialist information 
systems auditor (Art 35.3a new) is proposed. 
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The rapporteur stresses however that the Commission as the guardian of the Treaty has the 
ultimate responsibility to ensure that the Member States correctly apply the VIS Regulation. 
Although the Commission will not and should not have access to the data stored in the VIS, it 
should actively research all cases which are brought to its attention, be it through statistics and 
records, complaints of individuals or supervisory authorities, and should not hesitate to bring 
forward infringement cases against Member States not respecting this Regulation.

III. Elements still missing

The rapporteur looks forward to receiving the proposal of the Commission on collection of 
the biometric identifiers (revising the CCI) and the ‘Third Pillar’ proposal covering access by 
authorities responsible for internal security. In addition the rapporteur awaits the Commission 
communication on interoperability, although in the expectation that the Commission will not 
be proposing further access to the VIS or connections with other databases. 

Finally, the rapporteur awaits the evaluation report on the functioning of the Dublin II 
Regulation1, an important element for the good understanding of the necessity and 
proportionality of the measures included in the current proposal related to that Regulation.

                                               
1 See Art. 28 of the Dublin II Regulation, (EC) 343/2003, 18 February 2003. 


