
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

479. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 25. schůze, konané dne 15. června 2016 

 
k Balíčku k inteligentním hranicím II /senátní tisky č. N 83/10 a N 84/10/  
 
Senát  
 
I.  se   seznámil  

s předloženými návrhy a vítá snahu Komise zrychlit a zefektivnit kontroly státních 
příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích EU, omezit nelegální migraci, zlepšit 
boj proti terorismu a zvýšit vnitřní bezpečnost;  

II. 
 

1. vnímá kladně 
zřízení jednoho systému, který bude monitorovat vstupy a výstupy státních 
příslušníků třetích zemí, jakož i délku jejich pobytu, neboť to umožní předcházet 
nedovolenému přistěhovalectví a nežádoucím druhotným pohybům v EU;  

 
2. oceňuje rovněž 

propojení systému EES se současným Vízovým informačním systémem (VIS) 
a sjednocení doby pro uchovávání příslušných údajů na 5 let, neboť to přispěje 
k lepšímu monitoringu pohybu státních příslušníků třetích zemí na území EU; 

 
3. vítá dále, 

že Evropská komise ponechala členským státům prostor, aby se rozhodly, zda 
na národní úrovni vytvoří program registrovaných cestujících (RTP); 

 
4. pozitivně hodnotí 

též výrazné snížení nákladů na zřízení a provoz nově navrhovaného systému 
ve srovnání s původním návrhem z roku 2013; souhlasí však s vládou, že by bylo 
vhodné dále vyjasnit podobu systému, aby bylo možné určit konkrétní finanční 
dopady na jednotlivé členské státy;   

 
5. požaduje 

v souladu s vládou, aby v systému byly registrovány všechny osoby překračující 
hranice EU, včetně osob požívajících právo volného pohybu uvnitř EU, a to 
zejména s ohledem na tzv. zahraniční bojovníky, aniž by však zároveň docházelo 
k omezování svobody pohybu;  

 



6. souhlasí s vládou, 
že systém by měl zahrnovat i žadatele o mezinárodní ochranu, osoby nelegálně 
překračující vnější hranice či vyhošťované osoby, neboť tyto osoby se mohou 
uchýlit k nekontrolovaným pohybům v rámci schengenského prostoru; rovněž 
podporuje vládu v názoru, že systém by měl být propojen s dalšími databázemi;  

  
7. pokládá  

za prospěšné, že Komise zajistila přístup orgánů vymáhajících právo do systému 
EES; zároveň však ve shodě s vládou poukazuje na značné omezení, např. pokud 
jde o zpracování osobních údajů ve vztahu k třetím zemím, neboť dle návrhu není 
možné použít příslušná data v rámci spolupráce s orgány činnými v trestním 
řízení;  

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším průběhu projednávání a iniciativách navazujících na tyto dokumenty; 

  
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

František Bradáč v. r. 
ověřovatel Senátu 
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