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Príloha č. 2
Vyhodnotenie implementácie schengenského acquis v SR od 1. januára 2007 do 31. januára 2011 

Znenie národného opatrenia
Vyh.
Stav plnenia

Znenie schengenského opatrenia



Zriadiť a prevádzkovať  národnú časť Schengenského informačného systému druhej generácie v SR a dokončiť projekt budovania Národného komunikačného rozhrania pre Schengenský informačný systém druhej generácie.   1.
M

Úloha nebola v hodnotenom období plnená vzhľadom k tomu, že  nie je zatiaľ stanovený konkrétny termín spustenia  na centrálnej úrovni.

Nariadenie Rady (EÚ) č.541/2010 a nariadenie Rady (EÚ) č. 542/2010  stanovilo ako hraničný termín pre spustenie SIS II do rutinnej prevádzky a pripojenie členských štátov 31. marec 2013.

ÚHCP PPZ v roku 2007 v súvislosti so začlenením do schengenského priestoru aktívne participovalo
na sprístupnení SIS pre používateľov zaradených na útvaroch ÚHCP P PZ.

Vzhľadom na rozhodnutie EÚ nám bolo ako ostatným pristupujúcim krajinám umožnené pripojiť sa 
na databázy SIS prostredníctvom SISone4all.

Všetky útvary majú pripojenie sprostredkovane prostredníctvom CLK, gestorom uvedeného systému je OSIS P PZ.
Ústredným gestorom problematiky pripojenia SIS je ÚMPS P PZ pod vedením, ktorého sa konali všetky rokovania v súvislosti s pripojením na SIS prvej generácie, pričom ÚHCP P PZ bolo v pozícii spolugestora najmä z dôvodu evidencie nežiaducich osôb, ktorá je zdrojovým informačným systémom pre SIS.
Súčasťou projektu SIS II je aj úprava VIS MV SR v časti prepojenia systému na nový systém SIS II a úprava vyplývajúca z predložených požiadaviek - z implementácie nariadení, zo spustenia CS VIS, ako aj z úprav, ktoré vyplynuli z praxe.

Závermi Rady o SIS, prijatými v priebehu roka 2010 bolo schválené budovanie SIS II, spustenie prevádzky ktorého je stanovené na marec roka 2013. 
	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). 

G: MV SR 
SG: MF SR, MZV SR,  MS SR,  GP SR



	

Dokončiť a prevádzkovať projekt budovania NG SIS II (vnútroštátny systém N.SIS II a SIRENE). 

M

Tak ako v opatrení č. 1.
Projekt národné komunikačné rozhranie SIS II /NG SIS II/ sa v SR buduje od roku 2006. Harmonogram budovania tohto rozhrania je závislý od harmonogramu budovania centrálneho schengenského informačného systému CS SIS II, ktorý je budovaný Európskou komisiou. 

Termín dokončenia CS SIS II bol niekoľkokrát posunutý na základe problémov pri vývoji a testovaní CS SIS II. Tieto posúvania termínov majú vplyv aj na náš národný SIS II. Počas predošlého obdobia boli niekoľkokrát menené špecifikácie ICD a DTS, na základe čoho musela aj SR niekoľkokrát meniť národný SIS II.

V súčasnosti Európska komisia schválila harmonogram s cieľom spustenia SIS II do produkcie v termíne marec 2013.
Pre všetky štáty EÚ, a teda aj pre SR, vyplývajú z aktuálne navrhovaného harmonogramu určité povinnosti.

V roku 2011 je potrebné upraviť národný systém SIS II ako aj systém IS UMPS /predtým IS SIRENE/ podľa najnovších špecifikácií ICD 3.0 a DTS 3.0. Následne v rokoch 2011 a 2012 bude prebiehať pomerne veľké množstvo testov národných systémov, centrálneho systému, ako aj výmeny informácii medzi ústredňami SIRENE. V roku 2012 sa bude pripravovať migrácia dát zo SIS I+ na SIS II. Následne koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 je plánované spustenie systému SIS II do produkcie a ukončenie prác v terajšom systéme SIS I+. 
	

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). 

G: MV SR
SG: MF SR 



	

Zriadiť a prevádzkovať vnútroštátny systém N.SIS II. 
M

Závermi Rady o SIS, prijatými v priebehu roka 2010 bolo schválené budovanie SIS II, spustenie prevádzky ktorého je stanovené na marec roka 2013. 
	

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). 


G: MV SR
SG: MF SR 



	

Prispôsobiť  personálne a technické vybavenie Národnej ústredne SIRENE v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z realizácie projektu NG SIS II. 
6

V súčasnosti je činnosť pracoviska Národnej ústredne SIRENE zabezpečená pracovníkmi v počte 31 tabuľkových miest, z toho 19 je operátorov SIRENE. 
Splnenie opatrenia nadväzuje na splnenie prechádzajúcich opatrení.
	

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). 

G: MV SR
SG: MF SR, 
T: k predpokladanému termínu spustenia prevádzky SIS II
Stupeň priority: 1



	

Zabezpečiť školenie osôb, ktoré majú prístup k údajov zo SIS II a zabezpečiť informačnú kampaň.
6

Pred spustením upraveného VIS do prevádzky bude potrebné preškolenie všetkých užívateľov systému. Školenia musia byť rozdelené podľa úrovne prístupu jednotlivých užívateľov. 

Navrhujeme, aby informovanie o aktivitách v tomto projekte prebiehalo v spolupráci s Prezídiom PZ, ktoré priamo riadi Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce a v roku  2011 bude priamo riadiť aj Úrad hraničnej a cudzineckej polície.

Komunikačný odbor sa sústredí na informovanie o prípravách legislatívy a oficiálnych aktivít na úrovni ministra a štátneho tajomníka,  a na medzirezortné aktivity, ktoré súvisia s projektom reevalvácie.

Prezídium PZ by malo zabezpečovať komunikáciu na témy týkajúce sa Schengenu z oblasti výkonu policajných služieb a koordinovať záujem médií po praktickej stránke aj so zaangažovaním krajských riaditeľstiev PZ.

Z toho dôvodu pokladáme za nevyhnutné prizývať na pracovné stretnutie aj zástupcu Odboru komunikácie a prevencie KP PZ.
V priebehu rokov 2006-2010 boli vykonané viaceré školenia interných aj externých používateľov SIS, ktoré boli zamerané aj na problematiku SIS druhej generácie. Ďalšie školenia používateľov sa budú realizovať aj v nasledujúcom období.
	

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). 

G: MV SR 
SG: MF SR, 



	

Vykonať skúšky, aby sa posúdilo, či SIS II môže fungovať v súlade s technickými požiadavkami a požiadavkami na funkčnosť ustanovenými v právnych nástrojoch týkajúcich sa SIS II.
M

Vývoj SIS II bol v členských krajinách pozastavený z dôvodu riešenia technických problémov pri vývoji centrálneho systému SIS II. Rada EÚ v júni 2009 prijala závery o ďalšom smerovaní SIS II, ktoré opätovne potvrdili prioritu SIS II a tiež prípravu náhradného riešenia v podobe alternatívneho scenára SIS 1+ RE. Rada EÚ tiež stanovila splnenie podmienok, po splnení ktorých bude pokračovať vývoj SIS II podľa pôvodného projektu. Tieto podmienky boli splnené. Závermi Rady EÚ o SIS, prijatými v priebehu roka 2010 bolo schválené dobudovanie SIS II podľa pôvodného projektu.
SR v priebehu roku 2009 realizovala viaceré testovacie činnosti vnútroštátneho SIS II s centrálnym SIS II. Rada EÚ v júni 2009 prijala závery o ďalšom smerovaní SIS II, ktoré opätovne potvrdili prioritu SIS II a prípravu zálohového projektu v podobe alternatívneho scenára SIS 1+ RE, ktorý má byť schopný plniť ciele SIS II. Závermi Rady o SIS, prijatými v priebehu roka 2010 bolo schválené budovanie SIS II, spustenie prevádzky ktorého je stanovené na marec roka 2013.Aktuálne vývoj SIS II pokračuje podľa globálneho harmonogramu vydaného Európskou komisiou. Predpokladaný termín spustenia prevádzky je marec 2013.

Nariadenie Rady (ES) č. 189/2008 z 18. februára 2008 o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) a rozhodnutím Rady z 18. februára 2008 o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II). 

G: MV SR
SG: -



	

Zabezpečiť plnú funkcionalitu SIS II.

6

V rámci realizácie projektu tvorby a rozvoja národného SIS so zameraním na budovanie SIS II bola v apríli 2011 medzi MV SR a externým dodávateľom uzatvorená Zmluva o dielo - úprava Diela Národné komunikačné rozhranie Schengenského informačného systému II. V súčasnej dobe je v rámci tejto zmluvy ukončená etapa úpravy „Podrobnej analýzy požiadaviek na Národné komunikačné rozhranie Schengenského informačného systému II“, bola vykonaná úprava  „Dokumentácie funkčného a technického návrhu NG SIS II“ a aktuálne sa realizujú úpravy „Aplikačného programového vybavenia NG SIS II“. Pripravuje sa pokračovanie analýzy úpravy funkcionalít „modulu SIRENE“ v IS UMPS - filemanagement systéme úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ so zameraním na špecifiká vyplývajúce z aktuálnych technických dokumentov (ICD a DTS) a požiadaviek vecného gestora systému.
	

Nariadenia Rady (ES) č. 1104/2008 z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) a  rozhodnutia Rady 2008/839/SVV z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).

G: MV SR
SG: MF SR, UOOU SR



	

Spustiť prevádzku C VIS


M

Európska komisia posunula pôvodný termín spustenia centrálneho VIS na 11. 10. 2011. MV SR má prepojenie na centrálny VIS zabezpečené prostredníctvom kontaktného bodu, ktorý zabezpečuje strana MZV SR cez VIS MZV SR. 
	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008  o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS). 

G: MV SR 
SG: MZV 



	

Udeliť prístupové právo lustrátora dublinskému stredisku migračného úradu úradom hraničnej a cudzineckej polície do Národného vízového informačného systému MV SR za účelom vyhľadávania v CVIS.

M








Termín spustenia centrálneho VIS bol zo strany Európskej komisie posunutý.
Súčasťou úprav VIS MV SR, ktoré sú spomenuté v bode 1 a 12 je aj rozšírenie prístupových práv pre príslušných pracovníkov MÚ MV SR a EUROPOLu.
Úloha MZV SR spočíva vo vytvorení rozhrania pre prístup do VIS a jeho otestovaní. Rozhranie už vytvorené je, jeho testovanie môže začať až keď bude mať MV vytvorenú vhodnú aplikáciu.

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008  o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS). 

G: MV SR
SG: MZV SR



	

Zriadiť pracovnú skupinu zo zástupcov SITB MV SR, OSISP P PZ a ÚHCP MV SR na identifikáciu konkrétneho spôsobu technického riešenia požiadaviek vyplývajúcich z tohto nariadenia. Následne zakúpiť príslušný hardware na snímanie biometrických údajov, ktorý bude plne kompatibilný s IS VIS MZV SR.

M


Zriadenie pracovnej skupiny na technické riešenie požiadaviek je potrebné z dôvodu jednotného postupu pri zavádzaní vyššie avizovaných  zmien do jednotlivých informačných systémov.

V súčasnosti sa pripravuje

SITB MV SR v spolupráci s ÚHCP P PZ sprevádzkovanie inšpekčného systému pre kontrolu dokladov obsahujúcich biometrické prvky, čiastkové komponenty úž boli dodané CVCA.
	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 81/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc.

G: MV SR 
SG: UOOU SR



	

Vydať interný akt riadenia, ktorý bude upravovať spôsob vykonávania hraničnej kontroly držiteľov víz za použitia biometrických údajov na overenie totožnosti držiteľa a pravosti víza.

M

Vydanie interného predpisu z dôvodu jednotného postupu pri výkone hraničnej kontroly je potrebné pred zavedením vyššie avizovaných zmien do prevádzky.

Interný akt nebol vydaný.

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 81/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc.

G: MV SR
SG: UOOU SR



	

Preškoliť policajtov dislokovaných na vonkajších hraniciach z oblasti používania VIS pri hraničných kontrolách.

M
Termín bol zo strany Európskej komisie posunutý. Pred spustením upraveného VIS do prevádzky bude potrebné preškolenie všetkých užívateľov systému. Školenia musia byť rozdelené podľa úrovne prístupu jednotlivých užívateľov. 

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 81/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc.
G: MV SR
SG: UOOU SR



	

Implementácia a aplikácie zmien, ktoré prinieslo nariadenie v praxi.

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva

G: MV SR
SG: MZV SR

6

Úlohy, ktoré bolo potrebné splniť k 5. 4. 2010  boli zo strany ÚHCP MV SR splnené. Splnenie ostatných úloh má priebežný charakter. 
	

Na základe analýzy prijať opatrenia na stanovenie pravidiel a kompetencií výmeny správ prenesených prostredníctvom infraštruktúry systému VIS (špecifikácie mechanizmu VIS mail) na účely konzultácie spolupráce v súlade s Rozhodnutím Komisie 2009/377/ES z 5. mája 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie opatrenia pre konzultačný mechanizmus.

M



Kompetencie medzi MZV SR a MV SR pri vytvorení systému VIS Mail sú v súčasnosti v štádiu riešenia. 

Rozhodnutie Komisie 2009/377/ES z 5. mája 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie opatrenia pre konzultačný mechanizmus a ďalšie postupy uvedené v článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS).

G: MV SR, MZV SR 



	

Zabezpečiť kontrakt s dodávateľom NG SIS II na pokračovanie projektu.
6


Kontrakt sa pripravuje.
	

Nariadenie Rady (EÚ) č. 541/2010 z 3. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).
Nariadenie Rady (EÚ) č. 542/2010 z 3. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).

G: MV SR 
SG: -



	

Poskytovať Eurostatu prostredníctvom Štatistického úradu SR štatistiky o počte povolení na pobyt vydaných osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín podľa kategórií dôvodov vydania povolenia na pobyt uvedeného v prílohe a zabezpečiť uplatňovanie citovaného právneho aktu EÚ: a) preškolením pracovníkov ÚHCP MV SR, b) premietnutím zmien do pripravovaného návrhu zákona o kontrole hraníc a prisťahovalectve, c) novelizáciou interných predpisov.
M







ÚHCP PPZ prostredníctvom svojho OARK v zmysle uvedeného nariadenia zasiela štatistiky v termíne. Taktiež participovalo pri úprave informačného systému ECU tak, aby mohol poskytovať absentujúce dáta požadované Eurostatom. Vzhľadom k tomu, že nie všetky úpravy sa mohli vykonať bez úpravy zákona 48/2002 o pobyte cudzincov, CASR požadovalo na pracovných stretnutiach k informačného systému ECU zapracovať požiadavky do nového zákona o kontrole hraníc a prisťahovalectve. Všetky návrhy boli zaslané spracovateľovi návrhu.  

V hodnotenom období ÚHCP nebolo preškolené o uplatňovaní uvedeného právneho aktu EÚ.

MZV SR disponuje štatistickými údajmi o počte žiadostí o pobyt podaných na konzulárnych úradoch. MZV SR nedisponuje informáciami o počte udelených povolení na pobyt. Uvedené informácie eviduje ÚHCP P PZ.
	

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 216/2010 z 15. marca 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií dôvodov vydania povolení na pobyt. 

G: ŠU SR
SG: MV SR 



	

Vykonať analýzu súčasných možností prispôsobenia systému ECU nariadeniu č. 351/2010.

M

V súvislosti s prípravou nového zákona je súbežne pripravovaná aj úprava ECU, kde budú zapracované požiadavky vyplývajúce z predmetných nariadení.

V súvislosti s prípravou nového zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov je súbežne pripravovaná aj úpravu ECU, kde budú zapracované požiadavky vyplývajúce z predmetných nariadení. 
	


G: MV SR
SG: MZV SR



	

Informovať MZV SR o zmenách v súvislosti s aplikáciou nariadenia č. 351/2010.

M

V súvislosti s prípravou nového zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov  je súbežne pripravovaná aj úpravu ECU, kde budú zapracované požiadavky vyplývajúce z predmetných nariadení. 

	

Nariadenie Komisie (EÚ) č.351/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií skupín krajiny narodenia, skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu, skupín krajiny nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín štátnej príslušnosti.

G: MV SR
SG: -



	

Prijať legislatívne úpravy, ktoré budú garantovať úplnú nezávislosť ÚOOÚ SR od výkonnej moci aj vo veciach správcovstva rozpočtovej kapitoly a odmeňovania zamestnancov, ako sú uplatňované na  Najvyššom kontrolnom úrade SR.

M


Nie je implementovaný čl. 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. 10. 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
O použití finančných prostriedkov v rozpočte v rámci záväzných ukazovateľov rozhoduje ÚOOÚ SR. Prekročenie záväzných ukazovateľov je možné len so súhlasom MF SR.
MF SR: Podľa §34 zákona č. 363/2005 Z. z. je ÚOOÚ SR rozpočtovou organizáciou. Návrh rozpočtu predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Schválený rozpočet ÚOOÚ SR môže znížiť v priebehu kalendárneho roku iba NR SR.

	

Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108/1981 ETS. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov  (čl. 28). 
Schengenský dohovor z 19.6.1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14.6.1985 (Hlava IV, kapitola 3 ochrana údajov a zaistenie údajov v Schengenskom informačnom systéme).
G: UOOU SR 
SG: MF SR



	




	

Opakované, harmonizované  kontroly v národnej ústredni SIRENE (v gescii JSA Schengen) zamerané na súlad spracúvania osobných údajov v SIS s príslušným právnym rámcom ako aj  na  aplikáciu postupov pri  vkladaní  záznamov do SIS podľa článkov 95, 96 a 99.  

M

Posledná kontrola zo strany ÚOOÚ bola vykonaná na ústredni SIRENE v r 2010.


	

Schengenský dohovor z 19.6.1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14.6.1985 (Hlava IV). 
Rozhodnutie komisie z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky SIRENE (2006/757/ES). 
Katalóg odporúčaní pre správnu aplikáciu schengenského acquis a najlepšie skúsenosti: Ochrana údajov  (10841/2/09 REV 2 SCHEVAL 83 COMIX).  
G: UOOU SR
SG: MV SR 



	

Kontrola súladu spracúvania osobných údajov v súvislosti s vydávaním schengenských víz na konzulárnych oddelenia ZU SR v tretích krajinách a previerka spracúvania biometrických údajov žiadateľov o víza v nadväznosti na VIS a SIS II.

M


ÚOOÚ SR od r.2007 zaradil do plánu pravidelných ročných kontrol aj kontroly na konzulárnych oddeleniach zastupiteľských úradov  SR v tretích krajinách. Predmetom kontrol bola previerka súladu dodržiavania pravidiel ochrany a bezpečnosti osobných údajov pri vydávaní schengenských víz s požiadavkami vyplývajúcimi z vnútroštátnej legislatívy, spoločných konzulárnych pokynov a schengenského katalógu pre vydávanie víz. Od r. 2009 vzhľadom na rozpočtové problémy ÚOOÚ SR sa tieto kontroly prestali vykonávať.

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II).
Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o vízach pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov, vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracovania žiadostí o víza Brusel, 31.5.2006 KOM (2006) 269 v konečnom znení
Katalóg odporúčaní pre správnu aplikáciu schengenského acquis a najlepšie skúsenosti :Ochrana údajov  (10841/2/09 REV 2 SCHEVAL 83 COMIX 485). 
Rada EU : Schengenský katalóg odporúčaní a najlepších skúseností. vydávanie víz, marec 2003 

G: UOOU SR
SG: MZV SR 



	

Poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie  pri úprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupoch pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov občanov v  SIS II.

6

 
V súčasnosti už konzultácie medzi ÚOOÚ SR a MV SR prebehli a webové stránky sú v tomto zmysle i upravené.


	

Schengenský dohovor z 19.6.1990, ktorým sa vykonáva Schengenská  dohoda zo 14.6.1985 (Hlava IV )
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II).
Katalóg odporúčaní pre správnu aplikáciu schengenského acquis a najlepšie skúsenosti : Ochrana údajov  (10841/2/09 REV 2 SCHEVAL 83 COMIX 485). 

G: UOOU SR
SG: MZV SR, MV SR 



	

Účasť  ÚOOÚ SR v hodnotiacich misiách za účelom rozširovani a vedomostí týkajúcich sa súladu spracúvania osobných údajov v SIS so schengenským acquis, schengenským katalógom pre ochranu osobných údajov a príslušnej národnej legislatívy.

M

ÚOOÚ SR: Úrad pri súčasnom nastavení personálnych a finančných kapacít vo svojom rozpočte nedokáže úlohy týkajúce sa schengenských acquis plnohodnotne zabezpečovať. ÚOOÚ SR dlhodobo avizuje nedostatok finančných prostriedkov. Finančné zdroje vystačia na krytie činností len počas deviatich mesiacov roku 2011. MF SR pri zostavovaní záväzných rozpočtových ukazovateľov ÚOOÚ SR anulovalo prijaté opatrenia k odporúčaniam schengenskej hodnotiacej misie v oblasti ochrany osobných údajov z rokov 2006 a 2007 znižovaním rozpočtu o 30% pre rok 2011 oproti roku 2008 a znížilo ÚOOÚ SR zo 43 na 35 počet zamestnaneckých miest. Na výkon týchto úloh (sú to najmä vypracúvanie a poskytovanie odborných stanovísk a odporúčaní pre  aplikačnú prax, poskytovanie súčinnosti, zastupovanie SR v dozorných orgánoch a pracovných skupinách EÚ, vrátane kontrolnej činnosti v SIS) úrad potrebuje 4 zamestnancov. Títo zamestnanci by mali spĺňať určité odborné kritériá, ktoré sú doporučené pre správne uplatňovanie schengenského acquis, najmä ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo alebo informatika a plynulé ovládanie anglického jazyk, prípadne ďalšieho svetového jazyka. 
MF SR: Na základe súhlasu MF SR v liste č. MF/014716/2008-413 zo dňa 25. 4. 2008 boli delimitované 4 pracovné miesta z ÚV SR na ÚOOÚ SR na zabezpečenie úloh Schengenského akčného plánu SR na roky 2008-2009. Úprava záväzných rozpočtových ukazovateľov rozpočtu ÚOOÚ SR – „0A0 – Ochrana osobných údajov“ sa vykonala rozpočtovým opatrením v položke mzdy o +49.970,- Eur a v položke odvody o +16.000,-Eur. 
V záväzných rozpočtových ukazovateľoch zamestnanosti ÚOOÚ SR na rok 2010 sa výrazne premietlo jeho dlhodobé a relatívne vysoké neplnenie počtu zamestnancov z roku 2009 a v roku 2011 bolo realizované 10% zníženie osobných výdavkov v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. V štátnom rozpočte na rok 2010 a v ŠR na rok 2011 bol pre ÚOOÚ SR uplatnený rovnaký úsporný princíp ako v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu.

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II).
Rozhodnutie komisie zo 4. marca 2008, ktorým sa prijíma príručka SIRENE a ostatné vykonávacie opatrenia pre druhú generáciu Schengenského informačného systému (SIS II ) (2008/334/SVV).
Katalóg odporúčaní pre správnu aplikáciu schengenského acquis a najlepšie skúsenosti : Ochrana údajov  (10841/2/09 REV 2 SCHEVAL 83 COMIX 485). 

G: MV SR 
SG: UOOU SR



	

Zabezpečiť spustenie pilotného projektu Európskeho systému hraničného dozoru „Eurosur“ a participovať na spustení konečnej verzie systému.
6


SR ako jedna zo šiestich členských štátov EÚ (Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko, Španielsko) spolupracuje v rámci pilotného projektu otestovať systém hraničného dozoru „EUROSUR“ pred jeho celoplošným spustením. Čiastkové úlohy sú uvedené v oznámení európskeho parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov KOM(2008) 68 Preskúmanie vytvorenia Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) V uvedenej súvislosti v novembri 2010 Frontex podpísal kontrakt so subdodávateľom technického riešenia systému. Systém Eurosur by mal byť konsolidovaný už v roku 2013. Keďže hodnotenie Slovenska je naplánované na roky 2012-2013, je pravdepodobné, že Slovenská republika ako jedna z prvých členských krajín bude s touto implementáciou konfrontovaná a bude to jeden z hlavných oblastí hodnotenia pozemného sektoru. 


	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006)

G: MV SR
SG: - 



	

Zaslať Európskej komisii aktualizované údaje podľa čl. 34 ods. 1 písm. a), b) a c) Kódexu schengenských hraníc.
M

SR v súčasnosti pripravuje vydávanie povolení na malý pohraničný styk so sekundárnou biometriou v zmysle Nariadenia  Rady (ES) č. 380/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002,  ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov.


	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006)

G: MV SR (PPZ, SLVV)
SG: - 



	

Zabezpečiť vydávanie povolení na malý pohraničný styk so sekundárnou biometriou. 
M

V súčasnosti sú vydávané povolenia na malý pohraničný styk vo forme polykarbonátovej karty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky stanovené nariadením 1030/2002. Nariadením  Rady (ES) č. 380/2008 z 18. apríla 2008 je SR povinná zaviesť vydávanie povolení na MPS so sekundárnou biometriou.

	

Nariadenie  Rady (ES) č. 380/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov.

G: MV SR
SG: - 



	

Realizáciou výberových konaní priebežne doplňovať tzv. národnú rezervu z príslušníkov PZ potrebnú pre nasadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a zároveň zabezpečiť pre príslušníkov PZ zaradených v tzv. národnej rezerve sústavné odborné a jazykové vzdelávanie. 
M

Opatrenie vyplýva zo záväzku SR zabezpečiť 15 príslušníkov PZ do národnej rezervy RABIT agentúry Frontex.  

Ide o uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ zo strany SR.

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007, s. 30).

G: MV SR 
SG: - 
	


	

Pravidelne aktualizovať informácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001, týkajúce sa vízovej povinnosti štátnych príslušníkov krajín, ktorí musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti.
M


Ide o informácie, ktoré sa poskytujú priamo do zoznamu ak SR začne uplatňovať voči určitému štátu vízovú povinnosť alebo takúto povinnosť zruší.

	

Informácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ C 311, 19. 12. 2006, s. 16 – 30).

G: MZV SR
SG: MV SR
	


	

Aktualizovať informácie týkajúce sa vízovej povinnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a udeľovania víz na internetových stránkach MV SR a MZV SR prístupných pre verejnosť.

6

Ide aj o poskytovanie dostatočných informácií pre verejnosť ohľadne uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).
	

Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných
hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna1990, jeho záverečný akt a spoločné vyhlásenia: článok 12, 14, 15 a 17.

G: MZV SR
SG: MV SR
	


	

Zabezpečiť udeľovanie víz na hraničnom prechode s odoberaním biometrických údajov do CS VIS. Po spustení prevádzky CS VIS vykonávať lustrácie alfanumerických dát v CS VIS prostredníctvom IS CLK
M

Po spustení prevádzky CS VIS bude nutné vybaviť hraničné priechody na vonkajšej pozemnej a vzdušnej hranici technickými prostriedkami zabezpečujúcimi odoberanie biometrických údajov a na vykonávanie lustrácie alfanumerických dát tak ako je to uvedené v čl. 13 a čl. 35 vízového kódexu.

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009) s. 8 a s. 17,

G: MV SR
SG: - 



	

Dobudovať národný Vízový informačný systém (VIS) a jeho prepojenie na VIS budovaný Európskou komisiou.
6

Spustenie NVIS bolo naplánované do 24. júna 2011, avšak Európska komisia posunula termín spustenia centrálneho VIS na 11. októbra 2011.

Centrálny VIS bol spustený 11.10.2011, kedy sa k nemu pripojila aj SR. Momentálne je na VIS pripojený ZU SR v Káhire. Ostatné ZÚ sa budú pripájať postupne po vyhodnotení výsledkov zo ZÚ Káhira, najneskôr však v termíne stanovenom EK.

	

Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS).

G: MZV SR
SG: MV SR



	

Zabezpečiť technické prostriedky potrebné na snímanie a následnú kontrolu biometrických znakov držiteľov víz uložených vo VIS.
M


MZV SR zabezpečilo technické prostriedky potrebné na snímanie odtlačkov na ZÚ a ich zasielanie do VIS-u. 
V druhej etape je potrebné zo strany MV SR zabezpečiť kontrolu biometrických znakov držiteľov víz uložených vo VIS.
	

Rozhodnutie Komisie 2006/648/ES z 22. 9. 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre biometrické znaky súvisiace s vývojom vízového informačného systému (Ú. v. EÚ L 267, 27. 9. 2006, s. 41).

G: MZV SR
SG: MV SR
	


	

Zabezpečiť plnenie úloh kontaktného bodu  v rámci koordinácie činností medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií v systéme ICONet.
M

ÚHCP P PZ (OARK) plní úlohy národného kontaktného bodu rámci koordinácie činností medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií v systéme ICONet. Činnosť kontaktného bodu spočíva v zavádzaní prístupov pre nových užívateľov, zmenách a odobratí užívateľských prístupov, evidovaní užívateľských prístupov a profilov užívateľov do ICONetu, identifikovaní  možných cieľových užívateľov pre Prístup do ICONetu,  poskytovaní pomoci užívateľom ICONetu /reset hesla/a zúčastňovaní sa na pravidelných zasadnutiach národných kontaktných bodov (1-2x ročne) a plní úlohy vyplývajúce pre SR z týchto zasadnutí.


	

Rozhodnutie Rady 2005/267/ ES zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov (Ú. v. EÚ L 83, 1. 4. 2005, s. 48).

G: MV SR
SG: - 
	


	

Zabezpečiť bezproblémovú  prevádzku informačného systému „Migra“ a vypracovať plán pravidelného  preškoľovania policajtov používajúcich informačný  systém  v evidenčnej, analytickej a štatistickej časti“.   
6

Z hľadiska využiteľnosti možno IS MIGRA definovať ako systém umožňujúci evidenciu prípadov cudzincov v postupnej hierarchii riešenia v rámci útvarov hraničnej a cudzineckej polície.
Vzhľadom na skutočnosť, že IS MIGRA bol financovaný z fondov EÚ, je potrebné zabezpečiť udržateľný rozvoj tohto IS a vytvoriť také podmienky, aby bolo možné IS MIGRA flexibilne aktualizovať vzhľadom na zmeny v národnej legislatíve, ale najmä v legislatíve EÚ.



	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov.


	

Metodicky usmerňovať  a priebežne preškoľovať používateľov IS  „Migra“ a spracovávať a novelizovať  príslušné  interné predpisy v pôsobnosti MV SR.“
6

V súvislosti so spustením informačného systému „Migra“ je nutné hlavne v prvopočiatkoch prevádzky riadiť bezproblémové používanie databázy. Ide hlavne o postup pri vkladaní údajov do informačného systému ako aj o vykonávanie lustrácie v systéme. Na základe praktických skúseností je potrebné doplňovať formou novelizácie príslušné interné predpisy v pôsobnosti MV SR.



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov.

G: MV SR
SG: - 
	


	

Vyslať podľa potreby vyplývajúcej z analýzy prípadov zneužívania cestovných dokladov a víz poradcov pre doklady na zastupiteľské úrady SR v tretích štátoch. 
6

Aj do budúceho obdobia ÚHCP PPZ plánuje vysielať svojich expertov  do zahraničia.  

	

SCH/Com-ex (98) 59 rev rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o koordinovanom rozmiestnení poradcov pre pravosť dokladov.

G: MV SR
SG: - 



	

Pokračovať v špeciálnom vzdelávaní o falošných a pozmenených dokladoch.
6

Špeciálne vzdelávanie policajtov v oblasti falošných a pozmenených dokladov sa týka hlavne nových „modus operandi“ vo vzťahu k prekračovaniu vonkajšej hranice SR.

	

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (FRONTEX, Ú. v. EÚ L 349, 25. 11. 2004, s.1).

G: MV SR 
SG: - 
	


	

Zriadiť spoločný výbor expertov v spolupráci s príslušnými skupinami pre falošné a pozmenené doklady – základná a pokročilá úroveň.
6

ÚHCP PPZ vysiela svojich expertov do pracovných skupín rady EÚ napr. Hranica/falošné doklady, informačný systém FADO. Ďalej sa policajti oddelenia analýzy cestovných dokladov odboru hraničnej polície ÚHCP PPZ zúčastňujú medzinárodných spoločných výborov expertov v rámci projektov organizovaných agentúrou FRONTEX. Opatrenie je trvalé a platí do budúceho obdobia. Problematiku bude potrebné prezentovať aj pri ďalšom schengenskom hodnotení SR.

	

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (FRONTEX, Ú. v. EÚ L 349, 25. 11. 2004, s.1).

G: MV SR
SG: - 
	


	

Zabezpečiť špecializované školenia pre oblasť odhaľovania falošných a pozmenených cestovných dokladov a odhaľovania odcudzených motorových vozidiel.
6

Odborné vzdelávanie policajtov hraničnej a cudzineckej polície pre oblasť odhaľovania falošných a pozmenených cestovných dokladov na celoštátnej úrovni ako aj na regionálnej úrovni zastrešuje oddelenie analýzy cestovných dokladov odboru hraničnej políci;. Problematiku bude potrebné prezentovať aj pri ďalšom schengenskom hodnotení SR.

	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1) – okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia.

G: MV SR 
SG: - 
	


	

Zabezpečiť špecializované školenia pre oblasť profilovania osôb prekračujúcich štátnu hranicu, analýzy rizík nelegálnej migrácie a inej cezhraničnej trestnej činnosti. 
6

Vzdelávanie policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície MV SR v oblasti „profilácie“ je zabezpečené tak, že pri odbornom vzdelávaní k problematike odhaľovania falošných pozmenených dokladov je preškolená aj oblasť profilácie. Problematiku bude potrebné prezentovať aj pri ďalšom schengenskom hodnotení SR.
	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1) – okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia.

G: MV SR
SG: - 




