
PROTOKOL (č. 19) 
O SCHENGENSKOM ACQUIS ZAČLENENOM DO RÁMCA EURÓPSKEJ 

ÚNIE 

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY, 

BERÚC NA VEDOMIE, že dohody o postupnom zrušení kontrol na vnútorných hraniciach podpísané 
niektorými členskými štátmi Európskej únie v Schengene 14. júna 1985 a 19. júna 1990, ako aj 
s nimi spojené dohody a pravidlá prijaté na základe týchto dohôd, boli začlenené do rámca Európskej 
únie Amsterdamskou zmluvou z 2. októbra 1997, 

ŽELAJÚC SI zachovať schengenské acquis tak, ako sa vyvíjalo od nadobudnutia platnosti 
Amsterdamskej zmluvy, a vyvíjať toto acquis tak, aby sa tým prispelo k dosiahnutiu cieľa 
poskytnúť občanom Únie priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, 

BERÚC DO ÚVAHY zvláštne postavenie Dánska, 

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa 
nepodieľajú na všetkých ustanoveniach schengenského acquis; avšak je potrebné umožniť týmto 
členským štátom prijať iné ustanovenia tohto acquis čiastočne alebo úplne, 

UZNÁVAJÚC, že následkom toho je nevyhnutné využiť ustanovenia zmlúv týkajúce sa užšej spolupráce 
medzi niektorými členskými štátmi, 

BERÚC DO ÚVAHY potrebu zachovania špeciálnych vzťahov s Islandskou republikou a Nórskym 
kráľovstvom, pričom oba štáty, ako aj severské štáty, ktoré sú členmi Európskej únie, sú viazané 
ustanoveniami Severskej pasovej únie, 

SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve 
o fungovaní Európskej únie: 

Článok 1 

Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika 
Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, 
Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské 
veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, 
Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska 
republika a Švédske kráľovstvo sú oprávnení nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu 
v oblastiach upravených ustanoveniami vymedzenými Radou, ktoré tvoria schengenské acquis. Táto 
spolupráca sa vykonáva v rámci inštitucionálneho a právneho rámca Európskej únie s ohľadom na 
príslušné ustanovenia zmlúv.
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Článok 2 

Schengenské acquis sa uplatňuje v členských štátoch uvedených v článku 1 bez toho, aby bol 
dotknutý článok 3 Aktu o pristúpení zo 16. apríla 2003 a článok 4 Aktu o pristúpení 
z 25. apríla 2005. Rada nahrádza Výkonný výbor zriadený Schengenskými dohodami. 

Článok 3 

Účasť Dánska pri prijímaní opatrení, ktoré predstavujú vývoj schengenského acquis, rovnako ako 
zavádzanie týchto opatrení a ich uplatňovanie v Dánsku, sa spravuje príslušnými ustanoveniami 
Protokolu o postavení Dánska. 

Článok 4 

Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, môžu kedykoľvek požiadať o pripojenie 
sa k niektorým, alebo všetkým ustanoveniam schengenského acquis. 

Rada rozhoduje o žiadosti jednomyseľne hlasmi svojich členov uvedených v článku 1 a zástupcu 
vlády dotknutého štátu. 

Článok 5 

1. Návrhy a iniciatívy založené na schengenskom acquis podliehajú príslušným ustanoveniam 
zmlúv. 

Ak v tejto súvislosti Írsko alebo Spojené kráľovstvo písomne neoznámia v primeranej lehote Rade 
svoje želanie pripojiť sa, povolenie uvedené v článku 329 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
považuje za udelené členským štátom uvedeným v článku 1 a Írsku alebo Spojenému kráľovstvu, ak 
si jeden z nich želá zúčastniť sa spolupráce v daných oblastiach. 

2. Írsko alebo Spojené kráľovstvo môžu Rade do 3 mesiacov písomne oznámiť, že si neželajú 
zúčastniť sa na takomto návrhu alebo iniciatíve, aj vtedy, ak v ich prípade platí domnienka, že zaslali 
oznámenie podľa rozhodnutia podľa článku 4. V takom prípade sa Írsko alebo Spojené kráľovstvo 
nezúčastnia na jeho prijatí. Od doručenia uvedeného oznámenia sa postup prijímania opatrenia 
založeného na schengenskom acquis pozastaví až do ukončenia postupu uvedeného v odsekoch 3 
alebo 4 alebo až do späťvzatia uvedeného oznámenia kedykoľvek počas postupu. 

3. Pre členský štát, ktorý zaslal oznámenie uvedené v odseku 2, sa každé rozhodnutie Rady podľa 
článku 4 odo dňa nadobudnutia účinnosti navrhovaného opatrenia prestáva uplatňovať v rozsahu, 
ktorý Rada považuje za potrebný, a za podmienok určených v rozhodnutí prijatom Radou 
kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie. Toto rozhodnutie sa prijme v súlade s týmito 
kritériami: Rada sa snaží zachovať čo najväčšiu možnú mieru účasti dotknutého členského štátu 
bez toho, aby vážne ohrozila praktické fungovanie rôznych častí schengenského acquis rešpektujúc
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ich vzájomný súlad. Komisia predloží svoj návrh čo najskôr po doručení oznámenia uvedeného 
v odseku 2. Rada sa o návrhu Komisie uznáša do štyroch mesiacov od jeho predloženia, 
v prípade potreby po zvolaní dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutí. 

4. Ak Rada do uplynutia lehoty štyroch mesiacov neprijala rozhodnutie, členský štát môže 
bezodkladne požiadať, aby bola vec predložená Európskej rade. V takom prípade Európska rada 
na svojom nasledujúcom zasadnutí prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie 
v súlade s kritériami uvedenými v odseku 3. 

5. Ak ku koncu postupu uvedeného v odsekoch 3 alebo 4 Rada prípadne Európska rada neprijala 
svoje rozhodnutie, prerušenie postupu prijímania opatrenia založeného na schengenskom acquis sa 
skončí. Ak je uvedené opatrenie následne prijaté, akékoľvek rozhodnutie prijaté Radou podľa článku 
4 sa odo dňa nadobudnutia účinnosti uvedeného opatrenia prestáva uplatňovať na dotknutý členský 
štát v rozsahu a za podmienok určených Komisiou, pokiaľ uvedený členský štát nevzal späť svoje 
oznámenie uvedené v odseku 2 pred prijatím opatrenia. Komisia koná najneskôr v deň prijatia 
opatrenia. Komisia pri prijímaní svojho rozhodnutia dodržiava kritériá uvedené v odseku 3. 

Článok 6 

Islandská republika a Nórske kráľovstvo sú pridružené k vykonávaniu Schengenského acquis a jeho 
ďalšieho rozvoja. Primerané postupy sa za týmto účelom dohodnú v dohode, ktorú má Rada 
s týmito štátmi uzatvoriť jednomyseľne hlasmi svojich členov uvedených v článku 1. Takáto 
dohoda zahŕňa ustanovenia o príspevku Islandu a Nórska k akýmkoľvek finančným následkom 
vyplývajúcim z vykonávania tohto protokolu. 

Rada jednomyseľne uzavrie s Islandom a Nórskom samostatnú dohodu o určení práv a záväzkov 
medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na jednej strane, 
a Islandom a Nórskom na strane druhej, a to v oblastiach, v ktorých sa na tieto štáty vzťahuje 
Schengenské acquis. 

Článok 7 

Pre účely rokovaní o prijatí nových členských štátov do Európskej únie sa Schengenské acquis a ďalšie 
opatrenia prijaté orgánmi v rámci jeho pôsobnosti považujú za acquis, ktoré musí byť úplne prijaté 
kandidátskymi štátmi.
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