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 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 

(ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází 

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2015)0670), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské 

unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0407/2015), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 

stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0218/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1) Ochrana vnějších hranic zůstává 

jednou z hlavní záruk prostoru bez 

kontrol na vnitřních hranicích. Je 

prováděna v zájmu všech členských států. 

Jedním z cílů těchto kontrol je zabránit 

jakémukoliv ohrožení vnitřní bezpečnosti 

členských států a veřejného pořádku bez 

ohledu na původ těchto hrozeb. 

(1) Kontrola a ochrana vnějších hranic 

zůstává nejúčinnějším způsobem, jak 

zaručit dlouhodobou bezpečnost Unie. 

Hraniční kontroly na vnějších hranicích 

jsou prováděny v zájmu všech členských 

států. Jedním z cílů těchto kontrol je 

přispívat k boji proti nelegální migraci a 

obchodování s lidmi a zabránit mimo jiné 

jakémukoliv ohrožení vnitřní bezpečnosti 

členských států a veřejného pořádku a 
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veřejného zdraví bez ohledu na původ 

těchto hrozeb, a to i v případě hrozeb ze 

strany občanů Unie. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Provádění tohoto nařízení by mělo 

zohledňovat Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, Úmluvu o ochraně lidských 

práv a základních svobod a článek 2 

Smlouvy o Evropské unii (SEU). Při 

provádění tohoto nařízení by mělo být 

prvořadou povinností členských států 

dodržování nařízení (ES) č. 45/20011a a 

všech právních předpisů EU souvisejících 

s ochranou údajů.  

 ________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 

2000 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů orgány a institucemi Společenství 

a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 

L 8, 12.1.2001, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Hraniční kontroly by se měly 

provádět takovým způsobem, aby byla 

plně respektována lidská důstojnost. 

Ochrana hranic by se měla provádět 

profesionálně a s úctou a měla by být 

přiměřená sledovaným cílům.  
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Fenomén zahraničních 

teroristických bojovníků, z nichž mnozí 

jsou občany Evropské unie, svědčí o 

nezbytnosti posílit kontroly na vnějších 

hranicích ve vztahu k občanům Unie. 

(2) Ačkoli u osob, které podle práva 

Unie požívají práva volného pohybu, se v 

současnosti běžně provádějí minimální 

systematické kontroly spočívající v 

jednoduchém a rychlém posouzení 

platnosti jejich cestovního dokladu, 

fenomén zahraničních teroristických 

bojovníků, z nichž mnozí jsou občany 

Unie, jakož i nárůst organizované trestné 

činnosti, svědčí o nezbytnosti posílit 

kontroly na vnějších hranicích ve vztahu k 

občanům Unie ověřováním informací z 

příslušných databází a v případě 

pochybností o pravosti cestovního dokladu 

nebo o totožnosti jeho držitele ověřením 

alespoň jednoho z biometrických 

identifikátorů. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Občanům Unie by měla být 

zajištěna rovnocenná úroveň bezpečnosti 

na celém území Unie. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Doklady osob požívajících práva na 

volný pohyb podle práva Unie by proto 

měly být systematicky kontrolovány na 

základě příslušných databází odcizených, 

(3) Obecně platí, že doklady osob 

požívajících práva na volný pohyb podle 

práva Unie by proto měly být při vstupu 

na území Unie i při jeho opuštění 
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neoprávněně užívaných, ztracených nebo 

neplatných cestovních dokladů, a tím by 

mělo být zabráněno tomu, aby tyto osoby 

utajily svou skutečnou totožnost. 

systematicky kontrolovány na základě 

příslušných databází odcizených, 

neoprávněně užívaných, ztracených, 

padělaných nebo neplatných cestovních 

dokladů, a tím by mělo být zabráněno 

tomu, aby tyto osoby utajily svou 

skutečnou totožnost. Členské státy by měly 

zajistit elektronické připojení vnějších 

hraničních přechodů k databázi 

odcizených a ztracených cestovních 

dokladů (SLTD) agentury Interpol. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Příslušníci pohraniční stráže by z 

téhož důvodu měli rovněž systematicky 

kontrolovat osoby požívající právo na 

volný pohyb podle práva Unie na základě 

příslušných vnitrostátních a evropských 

databázích s cílem ujistit se, že 

nepředstavují hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost ani veřejný pořádek. 

(4) Příslušníci pohraniční stráže by z 

téhož důvodu měli rovněž systematicky 

kontrolovat osoby požívající právo na 

volný pohyb podle práva Unie na základě 

příslušných vnitrostátních a evropských 

databázích s cílem ujistit se, že 

nepředstavují hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost ani veřejný pořádek. Členské 

státy by proto měly zajistit, aby příslušníci 

jejich pohraniční stráže měli přístup do 

příslušných vnitrostátních a evropských 

databází, včetně Schengenského 

informačního systému (SIS) a 

informačního systému Europolu (EIS).  

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Technologický vývoj v zásadě 

umožňuje nahlížet do příslušných databází 

bez zdržování přeshraničního pohybu, 

protože kontrolu dokladů i osob lze 

provádět souběžně. Proto je možné, aniž 

by to mělo negativní dopad na osoby 

(5) Technologický vývoj v zásadě 

umožňuje nahlížet do příslušných databází 

bez výraznějšího dopadu na dobu 

potřebnou k překročení hranic, protože 

kontrolu dokladů i osob lze provádět 

souběžně. Mělo by dojít ke strukturálnímu 
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cestující v dobré víře, posílit kontroly na 

vnějších hranicích s cílem lépe 

identifikovat osoby, které mají v úmyslu 

tajit svou skutečnou totožnost nebo které 

jsou předmětem záznamu za účelem 

zatčení nebo z bezpečnostních důvodů. 

Systematické kontroly by měly být 

prováděny na všech vnějších hranicích. 

Pokud by však systematické kontroly na 

pozemních a námořních hranicích měly 

mít nepřiměřený dopad na plynulost 

provozu na hranicích, mělo by se členským 

státům dovolit, aby neprováděly 

systematické kontroly na základě databází, 

avšak pouze tehdy, pokud na základě 

analýzy rizik usoudí, že takové zmírnění 

kontrol by nemělo za následek 

bezpečnostní rizika. Posouzení rizika by 

mělo být zasíláno Evropské agentuře pro 

řízení operativní spolupráce na vnějších 

hranicích členských států Evropské unie 

zřízené nařízením Rady (ES) č. 2007/20048 

a mělo by být předmětem pravidelných 

zpráv, které Komise zasílá této agentuře.  

zlepšení součinnosti, sbližování a 

propojenosti informačních systémů a 

odpovídající infrastruktury, které jsou 

využívány pro účely správy hranic Unie a 

činnost celních orgánů, čehož by mělo být 

dosaženo zvýšením účinnosti, účelnosti, 

interoperability a slučitelnosti správy 

údajů v Unii v plném souladu s požadavky 

na ochranu údajů s cílem lépe chránit 

vnější hranice a posílit vnitřní bezpečnost 

v Unii ve prospěch všech občanů. Posílení 

kontrol na vnějších hranicích s cílem lépe 

identifikovat osoby, které mají v úmyslu 

tajit svou skutečnou totožnost nebo které 

jsou předmětem záznamu za účelem 

zatčení nebo z bezpečnostních důvodů, by 

mohlo mít nepříznivý dopad na osoby 

cestující v dobré víře. Provádění 

systematických kontrol by nicméně mělo 

být pravidlem na všech vnějších hranicích. 

K urychlení procesu provádění 

požadovaných kontrol cestujících na 

hraničních přechodech může přispět 

rovněž používání informací o cestujících 

získaných v souladu se směrnicí Rady 

2004/82/ES7a či s jinými unijními nebo 

vnitrostátními právními předpisy. Pokud 

by však systematické kontroly měly mít 

nepřiměřený dopad například na plynulost 

provozu na hranicích, měly by mít dotčené 

členské státy možnost provádět na všech 

určených hraničních přechodech cílené 
kontroly na základě všech relevantních 

databází, pokud na základě analýzy rizik 

usoudí, že takové zmírnění kontrol by 

nemělo za následek bezpečnostní rizika. 

Posouzení rizika by se mělo zakládat na 

souboru společných ukazatelů rizik 

vytvořených Komisí v úzké spolupráci s 

Evropskou agenturou pro řízení operativní 

spolupráce na vnějších hranicích členských 

států Evropské unie zřízenou nařízením 

Rady (ES) č. 2007/20047b (dále jen 

„agentura“) a s Radou. Toto posouzení 

rizika by mělo být okamžitě předáno 

agentuře, Komisi a všem členským státům, 

které sdílejí hranice s dotčeným členským 

státem, a mělo by být předmětem 

pravidelných zpráv podávaných 
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Evropskému parlamentu, Komisi a 
agentuře.  

____________ ___________ 

 7aSměrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o povinnosti přepravců 

sdělovat údaje o přepravovaných osobách 

(Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 24). 

 7bNařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 

26. října 2004 o zřízení Evropské agentury 

pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států 

Evropské unie (Úř. věst. L 349, 

25.11.2004, s. 1). 

8 Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 

26. října 2004 o zřízení Evropské agentury 

pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států 

Evropské unie (Úř. věst. L 349, 

25.11.2004, s.1). 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Příslušníci pohraniční stráže by 

měli mít možnost neověřovat na základě 

vlastního rozhodnutí údaje týkající se 

osoby požívající práva volného pohybu 

podle práva Unie v příslušných 

databázích, pokud lze jednoznačně 

usoudit, že tato osoba neohrožuje vnitřní 

bezpečnost žádného z členských států. Do 

kategorie těchto osob by mohly patřit 

mimo jiné děti ve věku do 12 let a nezletilé 

osoby v doprovodu rodičů; žáci cestující v 

rámci organizovaných výletů; senioři na 

organizovaných zájezdech; piloti letadel a 

další členové posádky; hlavy států nebo 

předsedové vlád a členové jejich delegací; 

držitelé diplomatických, úředních či 

služebních pasů a příslušníci 

mezinárodních organizací; příslušníci 

záchranných služeb, policie, hasičských 
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sborů a pohraniční stráže; osoby pracující 

v pobřežních vodách; držitelé povolení 

vyžadovaných vnitrostátními právními 

předpisy v souladu se zvláštními 

ujednáními členských států ve 

dvoustranných dohodách, jak je uvedeno 

v čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 

562/2006 (ES)1a. 

 _________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 

2006, kterým se stanoví kodex 

Společenství o pravidlech upravujících 

přeshraniční pohyb osob (Schengenský 

hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 

13.4.2006, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Mají-li členské státy v úmyslu 

provádět cílené kontroly osob požívajících 

práva na volný pohyb podle práva Unie a 

ověřovat jejich údaje, měly by to 

neprodleně oznámit ostatním členským 

státům, agentuře a Komisi. Do jednoho 

měsíce od vstupu tohoto nařízení v 

platnost by Komise měla ve spolupráci s 

členskými státy stanovit v rámci Praktické 

příručky k Schengenskému hraničnímu 

kodexu postup tohoto oznamování. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Nařízením Rady (ES) č. 2252/20049 

zavedla Unie zobrazení obličeje a otisky 

(6) Nařízením Rady (ES) č. 2252/20049 

zavedla Unie zobrazení obličeje a otisky 
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prstů jako bezpečnostní prvky v cestovních 

pasech občanů Unie. Tyto bezpečnostní 

prvky byly zavedeny s cílem zajistit větší 

zabezpečení cestovních dokladů a zavést 

spolehlivé spojení mezi držitelem a pasem. 

Členské státy by proto v případě 

pochybností o pravosti cestovního pasu 

nebo o totožnosti jeho držitele měly tyto 

biometrické identifikátory ověřit. 

prstů jako bezpečnostní prvky v cestovních 

pasech občanů Unie. Tyto bezpečnostní 

prvky byly zavedeny s cílem zajistit větší 

zabezpečení cestovních dokladů a zavést 

spolehlivé spojení mezi držitelem a pasem. 

Členské státy by proto v případě 

pochybností o pravosti cestovního dokladu 

nebo o totožnosti jeho držitele měly ověřit 

alespoň jeden z těchto biometrických 

identifikátorů. Stejným způsobem by měli 

být pokud možno prověřováni také státní 

příslušníci třetích zemí. 

__________ __________ 

9 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky v 

cestovních pasech a cestovních dokladech 

vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 

385, 29.12.2004, s.1). 

9 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky v 

cestovních pasech a cestovních dokladech 

vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 

385, 29.12.2004, s.1). 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Velké množství průkazů totožnosti 

vystavovaných členskými státy neobsahuje 

žádné bezpečnostní prvky, jako jsou 

zobrazení obličeje a digitální otisky prstů. 

S cílem umožnit provádění těchto 

systematických kontrol i u jiných 

cestovních dokladů, než jsou cestovní 

pasy, ale i s ohledem na otázky vnitřní 

bezpečnosti by proto Komise měla 

urychleně navrhnout zavedení společných 

norem pro bezpečnostní a biometrické 

prvky, které by měly být součástí průkazů 

totožnosti vydávaných členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Členské státy by si měly v souladu 

s platnými zákony Unie a členských států 

vzájemně předávat údaje, pravidelně 

aktualizovat příslušné databáze, které již 

mají k dispozici, v plné míře využívat 

stávajících informačních systémů a 

vytvářet nezbytná technická propojení do 

všech systémů a databází. Členské státy by 

si v tomto směru měly vzájemně 

vyměňovat osvědčené postupy. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Členské státy jsou povinny při 

vstupu systematicky kontrolovat státní 

příslušníky třetích zemí na základě všech 

databází. Je třeba zajistit, aby tyto kontroly 

byly prováděny systematicky také při 

výstupu. 

(8) Členské státy jsou povinny při 

vstupu systematicky kontrolovat státní 

příslušníky třetích zemí na základě všech 

databází. Stejně tak by členské státy měly 

zajistit, aby byly tyto kontroly systematicky 

prováděny při výstupu. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Jelikož cíl tohoto nařízení, tedy 

posílení kontrol na vnějších hranicích na 

základě databází zejména v reakci na 

rostoucí obavy z teroristických hrozeb, 

představuje jednu ze záruk prostoru bez 

kontrol na vnitřních hranicích a jako 

takový se týká řádného fungování 

schengenského prostoru, nemůže jej být 

dosaženo uspokojivě členskými státy, 

nýbrž jej může být lépe dosaženo na úrovni 

Unie, může Unie přijmout opatření v 

souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 

v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 

(9) Jelikož cíl tohoto nařízení, tedy 

zlepšení kontrol na vnějších hranicích na 

základě databází, představuje jednu ze 

záruk prostoru bez kontrol na vnitřních 

hranicích a jako takový se týká řádného 

fungování schengenského prostoru, 

nemůže jej být dosaženo uspokojivě 

členskými státy, nýbrž jej může být lépe 

dosaženo s ohledem na jeho rozsah či 

dopady na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
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souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 

je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle. 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje toto 

nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení tohoto cíle. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Pokud jde o používání 

Schengenského informačního systému, 

toto nařízení představuje akt, který 

navazuje na schengenské acquis nebo s 

ním jinak souvisí ve smyslu čl. 3 odst. 2 

aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 

2 aktu o přistoupení z roku 2011. 

(16) Pokud jde o používání systému 

SIS, toto nařízení představuje akt, který 

navazuje na schengenské acquis nebo s 

ním jinak souvisí ve smyslu čl. 3 odst. 2 

aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 

2 aktu o přistoupení z roku 2011. Výsledky 

vyhledávání v systému SIS by neměl být 

dotčen čl. 1 odst. 4 rozhodnutí Rady 

2010/365/EU1a.  

 _____________________________ 

 1aRozhodnutí Rady 2010/365/EU ze dne 

29. června 2010 o uplatňování ustanovení 

schengenského acquis týkajících se 

Schengenského informačního systému v 

Bulharské republice a Rumunsku (Úř. 

věst. L 166, 1.7.2010, s. 17). 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Členské státy, které nejsou 

součástí schengenského prostoru a jejichž 

hranice tvoří vnější hranici, by měly být 

plně začleněny do systému SIS, aby mohly 

lépe zajišťovat správu hranic, a pomáhat 

tak Unii chránit její bezpečnost. 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a 

 Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a – Návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ověření totožnosti a státní 

příslušnosti osoby a platnosti a pravosti 

cestovního dokladu nahlédnutím do 

příslušných databází, zejména: 

a) ověření totožnosti a státní 

příslušnosti osoby a platnosti a pravosti 

cestovního dokladu, a to i nahlédnutím do 

příslušných databází, včetně: 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a  

 Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) vnitrostátních databází obsahujících 

informace o odcizených, neoprávněně 

užívaných, ztracených nebo neplatných 

cestovních dokladech. 

3) vnitrostátních databází obsahujících 

informace o odcizených, neoprávněně 

užívaných, padělaných, ztracených nebo 

neplatných cestovních dokladech, včetně 

ověření pravosti média pro uchování 

údajů v případě pasů a cestovních 

dokladů, které obsahují médium pro 

uchování údajů podle čl. 1 odst. 2 nařízení 

Rady (ES) č. 2252/2004*. 

 ____________________ 

 * Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky v 

cestovních pasech a cestovních dokladech 

vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 

385, 29.12.2004, s.1). 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ověření, zda osoba požívající právo 

na volný pohyb podle práva Unie není 

považována za hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost, veřejný pořádek, mezinárodní 

vztahy kteréhokoli z členských států nebo 

pro veřejné zdraví, mimo jiné nahlédnutím 

do příslušných databází EU a databází 

členských států, zejména do 

Schengenského informačního systému. 

b) ověření, zda osoba požívající právo 

na volný pohyb podle práva Unie není 

považována za hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost, veřejný pořádek, mezinárodní 

vztahy kteréhokoli z členských států nebo 

pro veřejné zdraví, nahlédnutím do 

Schengenského informačního systému. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a   

 Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě pochybností o pravosti 

cestovního dokladu nebo o totožnosti jeho 

držitele musí kontroly zahrnovat ověření 

biometrických identifikátorů v cestovních 

pasech a cestovních dokladech vydávaných 

v souladu s nařízením Rady (ES) č. 

2252/2004*. 

V případě pochybností o pravosti 

cestovního dokladu nebo o totožnosti jeho 

držitele musí kontroly zahrnovat ověření 

biometrických identifikátorů v cestovních 

pasech a cestovních dokladech vydávaných 

v souladu s nařízením Rady (ES) č. 

2252/2004*. Podle možnosti se toto 

ověření provádí rovněž u cestovních 

dokladů, na něž se toto nařízení 

nevztahuje. 

____________________ _____________ 

* Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky v 

cestovních pasech a cestovních dokladech 

vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 

385, 29.12.2004, s.1). 

* Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky v 

cestovních pasech a cestovních dokladech 

vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 

385, 29.12.2004, s.1). 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) 
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Původní znění Pozměňovací návrh 

 2a. Při překračování hranice mezi 

členským státem, který plně uplatňuje 

schengenské acquis, a členským státem, 

který doposud schengenské acquis v 

plném rozsahu neuplatňuje, mohou být 

osoby, které požívají práva volného 

pohybu podle právních předpisů Unie, 

především podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/38/ES1a, 

podrobeny při vstupu a výstupu kontrolám 

uvedeným v písm. a) a b) prvního 

pododstavce pouze v případě, je-li možné 

na základě hodnocení rizik provedeného 

členským státem, který v plném rozsahu 

uplatňuje schengenské acquis, a agentury 

usoudit, že existuje riziko ohrožení vnitřní 

bezpečnosti Unie. Minimální kontrola 

uvedená v odstavci 2b se provádí za všech 

okolností.  

 ________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

právu občanů Unie a jejich rodinných 

příslušníků svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států, o 

změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o 

zrušení směrnic 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 

30.4.2004, s. 77). 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a 

 Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud by kontroly na vnějších pozemních 

a námořních hranicích uvedené v prvním 

pododstavci písm. a) a b) měly mít 

2b. Pokud by kontroly podle odst. 2 

písm. a) a b) měly mít nepřiměřený dopad, 

například na plynulost provozu, mohou 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32004L0038
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nepřiměřený dopad na plynulost provozu, 

mohou členské státy tyto kontroly provádět 

cíleně na základě hodnocení rizik 

týkajících se vnitřní bezpečnosti, veřejného 

pořádku, mezinárodních vztahů 

kteréhokoli z členských států nebo 

ohrožení veřejného zdraví. 

členské státy rozhodnout, že budou 

provádět tyto kontroly cíleně na 

stanovených hraničních přechodech a na 

základě hodnocení rizik týkajících se 

vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 

kteréhokoli z členských států nebo 

ohrožení veřejného zdraví. Posouzení rizik 

vyhodnotí možná rizika a uvede statistiky 

o cestujících a incidentech spojených s 

přeshraniční trestnou činností. Posouzení 

rizik je pravidelně aktualizováno. 

 Doba trvání a místo těchto cílených 

kontrol nepřesáhnou nezbytně nutný 

rámec a budou se zakládat na společných 

ukazatelích rizik vytvořených Komisí v 

úzké spolupráci s agenturou a Radou.  

 Pokud byly v souladu s prvním 

pododstavcem zavedeny cílené kontroly, 

všechny osoby podléhají minimální 

kontrole, jejímž účelem je zjištění 

totožnosti na základě předložení 

cestovních dokladů. Takovéto minimální 

kontroly spočívají v rychlém a 

jednoduchém ověření dokladů, případně 

za využití technického zařízení.  

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát předá své posouzení 

rizik Evropské agentuře pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie zřízené 

nařízením (ES) č. 2007/2004 a informuje 

každé tři měsíce Komisi nebo uvedenou 

agenturu o provádění cíleně vykonávaných 

kontrol. 

2c. Před zavedením cílených kontrol 

každý dotčený členský stát neprodleně 

předá své posouzení rizik založené na 

společných ukazatelích rizik včetně všech 

aktualizací Evropské agentuře pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie zřízené 

nařízením (ES) č. 2007/2004 (dále jen 

„agentura“), Komisi a všem členským 

státům, s nimiž sdílí hranice, a každé tři 

měsíce Evropský parlament, Komisi a 

agenturu informuje o provádění cíleně 
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vykonávaných kontrol. 

 Agentura bezodkladně předá svá 

hodnocení výchozích posouzení a 

následných zpráv předložených určitým 

členským státem všem ostatním členským 

státům, přičemž uvede, zda posouzení 

bezpečnostních rizik a plynulosti provozu 

předložené dotčeným členským státem 

podle jejího mínění je nebo není 

provedeno náležitým způsobem a zda 

podle této analýzy členský stát oprávněně 

rozhodl o uplatňování cílených kontrol. 

 Veškerá klasifikace posouzení rizik a 

společné ukazatele rizik nebo jejich částí 

jsou v souladu s právními předpisy Unie a 

především s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/20011a. 

 __________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 

2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

(Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.). 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. a  

Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příslušný členský stát zajistí orgánům 

pohraniční správy dostatečné technické, 

finanční a personální zdroje, aby v 

důsledku dodatečných kontrol 

nedocházelo na vnějších hranicích ve 

větším měřítku k prodlužování odbavovací 

doby a k omezení plynulosti provozu. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 – písm. b 
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Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 3 – písm. b – písm. iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) z ověření, že daný státní příslušník 

třetí země není považován za hrozbu pro 

veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo 

mezinárodní vztahy kteréhokoli z 

členských států, mimo jiné nahlédnutím do 

příslušných databází EU a členských států, 

zejména do Schengenského informačního 

systému; 

iii) z ověření, že daný státní příslušník 

třetí země není považován za hrozbu pro 

veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo 

mezinárodní vztahy kteréhokoli z 

členských států, mimo jiné nahlédnutím do 

příslušných databází EU a členských států, 

a to i povinně do Schengenského 

informačního systému; 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Do [one year after the date of entry into 

force of this Regulation] uveřejní Komise 

studii o dopadech tohoto nařízení na 

plynulost provozu na vnějších hranicích 

schengenského prostoru při vstupu i při 

výstupu. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Článek 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1b 

 Do … [two years after the date of entry 

into force of this Regulation] předá 

Komise Evropskému parlamentu a Radě 

hodnocení provádění a důsledků čl. 7 

odst. 2 nařízení (ES) č. 562/2006 

pozměněného tímto nařízením.  
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Použije se od [the date of entry into force 

of this Regulation] do [five years after the 

date of entry into force of this 

Regulation]. 

 Evropský parlament a Rada mohou na 

základě návrhu Komise rozhodnout o 

prodloužení platnosti tohoto nařízení. V 

tomto případě platnost tohoto nařízení 

skončí pět let po vypršení platnosti tohoto 

prodloužení.  

 Po vypršení platnosti tohoto nařízení se 

použije verze čl. 7 odst. 2 a odst. 3 písm b) 

bodu iii) a písm. c) bodu iii) nařízení (ES) 

č. 562/2006 platná do ... [the date of entry 

into force of this Regulation]. 
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18.5.2016 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, 

pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází 

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) 

Navrhovatelka: Marielle de Sarnez 

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  s ohledem na Listinu základních práv 

Evropské unie, 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  s ohledem na mezinárodní úmluvu 

o právech dítěte (CIDE), a zejména na čl. 
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3 odst. 1 a články 11, 20 a 22 této úmluvy, 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Ochrana vnějších hranic zůstává 

jednou z hlavní záruk prostoru bez kontrol 

na vnitřních hranicích. Je prováděna 

v zájmu všech členských států. Jedním 

z cílů těchto kontrol je zabránit 

jakémukoliv ohrožení vnitřní bezpečnosti 

členských států a veřejného pořádku bez 

ohledu na původ těchto hrozeb. 

(1) Ochrana vnějších hranic zůstává 

jednou z hlavní záruk prostoru bez kontrol 

na vnitřních hranicích. Je prováděna 

v zájmu všech členských států a jsou při ní 

plně respektována základní práva. Jedním 

z cílů těchto kontrol je zabránit 

jakémukoliv ohrožení vnitřní bezpečnosti 

členských států a veřejného pořádku bez 

ohledu na původ těchto hrozeb, a to 

i v případě, že tyto hrozby pocházejí od 

občanů Unie. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1d) mělo by být zohledněno nařízení 

o ochraně osobních údajů evropských 

občanů, 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Fenomén zahraničních 

teroristických bojovníků, z nichž mnozí 

jsou občany Evropské unie, svědčí 

o nezbytnosti posílit kontroly na vnějších 

hranicích ve vztahu k občanům Unie. 

(2) Fenomén zahraničních 

teroristických bojovníků svědčí 

o nezbytnosti společně reagovat na 

evropské úrovni, naprosto naléhavě posílit 

bezpečnost na hranicích, posílit kontroly 

na vnějších hranicích ve vztahu k občanům 

Unie a lépe využívat stávající nástroje, 



 

PE578.659v02-00 24/29 RR\1099144CS.doc 

CS 

jako je výměna informací mezi členskými 

státy a příslušnými agenturami Unie. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Evropským občanům musí být 

zajištěna rovnocenná úroveň bezpečnosti 

na celém území EU. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Nařízením Rady (ES) č. 2252/20049 

zavedla Unie zobrazení obličeje a otisky 

prstů jako bezpečnostní prvky v cestovních 

pasech občanů Unie. Tyto bezpečnostní 

prvky byly zavedeny s cílem zajistit větší 

zabezpečení cestovních dokladů a zavést 

spolehlivé spojení mezi držitelem a pasem. 

Členské státy by proto v případě 

pochybností o pravosti cestovního pasu 

nebo o totožnosti jeho držitele měly tyto 

biometrické identifikátory ověřit. 

(6) Nařízením Rady (ES) č. 2252/20049 

zavedla Unie zobrazení obličeje a otisky 

prstů jako bezpečnostní prvky v cestovních 

pasech občanů Unie. Tyto bezpečnostní 

prvky byly zavedeny s cílem zajistit větší 

zabezpečení cestovních dokladů a zavést 

spolehlivé spojení mezi držitelem a pasem. 

Členské státy by proto v případě 

pochybností o pravosti cestovního pasu 

nebo o totožnosti jeho držitele měly tyto 

biometrické identifikátory ověřit. Stejný 

přístup by se měl použít i v případě 

kontrol státních příslušníků třetích zemí, 

pokud je to možné. 

__________________ __________________ 

9Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky 

v cestovních pasech a cestovních 

dokladech vydávaných členskými státy 

(Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s.1).“ 

9Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky 

v cestovních pasech a cestovních 

dokladech vydávaných členskými státy 

(Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s.1).“ 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Členské státy jsou povinny při vstupu 

systematicky kontrolovat státní příslušníky 

třetích zemí na základě všech databází. Je 

třeba zajistit, aby tyto kontroly byly 

prováděny systematicky také při výstupu. 

(8) Členské státy jsou povinny při vstupu 

systematicky kontrolovat státní příslušníky 

třetích zemí na základě všech databází. 

Stejně tak musí členské státy zajistit, aby 

byly tyto kontroly systematicky prováděny 

při výstupu. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud by kontroly na vnějších pozemních 

a námořních hranicích uvedené v prvním 

pododstavci písm. a) a b) měly mít 

nepřiměřený dopad na plynulost provozu, 

mohou členské státy tyto kontroly provádět 

cíleně na základě hodnocení rizik 

týkajících se vnitřní bezpečnosti, veřejného 

pořádku, mezinárodních vztahů 

kteréhokoli z členských států nebo 

ohrožení veřejného zdraví. 

Pokud by kontroly na vnějších pozemních 

a námořních hranicích uvedené v prvním 

pododstavci písm. a) a b) měly mít 

nepřiměřený dopad na plynulost provozu, 

mohou dotčené členské státy tyto kontroly 

provádět cíleně, s výhradou toho, že 

hodnocení rizik prokáže, že se tato výjimka 

nedotýká vnitřní bezpečnosti Unie, 

veřejného pořádku nebo mezinárodních 

vztahů členských států ani nepředstavuje 

ohrožení pro veřejné zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 562/2006 

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát předá své posouzení 

rizik Evropské agentuře pro řízení 

Každý členský stát předá své posouzení 

rizik a jeho aktualizace Evropské agentuře 
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operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie zřízené 

nařízením (ES) č. 2007/2004 a informuje 

každé tři měsíce Komisi nebo uvedenou 

agenturu o provádění cíleně vykonávaných 

kontrol. 

pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států 

Evropské unie zřízené nařízením (ES) 

č. 2007/2004 a informuje každé tři měsíce 

Komisi nebo uvedenou agenturu 

o provádění cíleně vykonávaných kontrol. 

Komise je povinna situaci pozorně 

sledovat a informovat Evropský parlament 

o fungování schengenského prostoru 

v rámci pololetních zpráv předkládaných 

Evropskému parlamentu a Radě. 
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