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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující 

pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Budou shromažďovány vysoce 

citlivé biometrické údaje. Vzhledem k 

jejich citlivosti by před rozhodnutím 

zaregistrovat je do SIS měla proběhnout 

podrobná analýza jejich shromažďování a 

používání. Biometrické identifikátory by 

měly být zavedeny a vyhledávány pouze za 

specifických podmínek, které splňují 

požadavek přiměřenosti stanovený 

právním rámcem pro ochranu osobních 

údajů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Toto nařízení by mělo stanovit 

závazná pravidla pro konzultaci mezi 

vnitrostátními orgány v případě, že státní 

příslušník třetí země má nebo může získat 

platné povolení k pobytu nebo jiné 

oprávnění nebo právo k pobytu udělované 

v jednom členském státě, přičemž jiný 

členský stát má v úmyslu pořídit nebo již 

vložil záznam pro účely odepření vstupu 

nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi 

třetí země. Takové situace vytvářejí 

značnou nejistotu jak pro příslušníky 

pohraniční stráže, tak pro policejní a 

imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit 

(21) Toto nařízení by mělo stanovit 

závazná pravidla pro konzultaci mezi 

vnitrostátními orgány v případě, že státní 

příslušník třetí země má nebo může získat 

platné povolení k pobytu nebo jiné 

oprávnění nebo právo k pobytu udělované 

v jednom členském státě, přičemž jiný 

členský stát má v úmyslu pořídit nebo již 

vložil záznam pro účely odepření vstupu 

nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi 

třetí země. Takové situace vytvářejí 

značnou nejistotu jak pro příslušníky 

pohraniční stráže, tak pro policejní a 

imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit 
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závaznou lhůtu pro rychlou konzultaci s 

konečným výsledkem, aby se zabránilo 

případnému vstupu osob představujících 

hrozbu do schengenského prostoru. 

jednoznačné pokyny a závaznou lhůtu pro 

rychlou konzultaci s konečným výsledkem, 

aby se zabránilo případnému vstupu osob 

představujících hrozbu do schengenského 

prostoru. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Údaje zpracovávané v SIS za 

použití tohoto nařízení by neměly být 

poskytovány ani zpřístupňovány žádným 

třetím zemím nebo mezinárodním 

organizacím. 

(26) Údaje zpracovávané a uchovávané 

v SIS za použití tohoto nařízení a 

informace ze SIS, které již byly 

zpřístupněny orgánům s právem přístupu, 
by neměly být poskytovány ani 

zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo 

mezinárodním organizacím. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 42 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (42a) Měly by být požadovány specifické 

ochranné prvky, pokud jde o dodržování 

zásad zpracovávání osobních údajů 

zranitelných státních příslušníků třetích 

zemí, jako jsou děti. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 42 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (42b) V případech týkajících se dětí je 

třeba při provádění tohoto nařízení dbát v 

prvé řadě na to, co je v nejlepším zájmu 
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dítěte. Jsou-li do systému SIS vloženy 

údaje týkající se dítěte, by měly být 

využívány výhradně pro účely spojené s 

prevencí, odhalováním a vyšetřováním 

případů zmizení dětí a pro ochranu 

nejvlastnějšího zájmu dítěte v souladu s 

Úmluvou OSN o právech dítěte. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 42 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (42c) Veškerá opatření přijatá v 

souvislosti se systémem SIS by měla být v 

souladu s Listinou základních práv 

Evropské unie. Členské státy by měly 

uplatňovat obecné pokyny, které společně 

vypracují a monitorují Agentura Evropské 

unie pro azyl a Agentura Evropské unie 

pro základní práva ohledně společné 

praxe při snímání otisků prstů a 

pořizování vyobrazení obličeje 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí, přičemž jako 

základ poslouží kontrolní seznam 

vypracovaný Agenturou Evropské unie 

pro základní práva. Členské státy by měly 

při snímání otisků prstů a pořizování 

zobrazení obličeje za všech okolností 

respektovat důstojnost a fyzickou integritu 

nezletilé osoby. Členské státy by neměly k 

vynucení sejmutí otisků prstů nezletilé 

osoby používat nátlaku. 

Odůvodnění 

V souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte musí být s každým dítětem zacházeno s lidskostí a 

s úctou a způsobem, který bere ohled na potřeby osoby daného věku. Proto je třeba věnovat 

patřičnou pozornost zvláštní situaci nezletilých osob. Zájem dítěte musí být vždy primárním 

kritériem. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 53 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (53a) Změnou tohoto nařízení ani 

doplněním nových ustanovení by neměly 

vznikat zbytečné překážky pro členské 

státy,  jež hodlají vstoupit nebo právě 

vstupují do schengenského prostoru. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními 

orgány dozoru a s evropským inspektorem 

ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, 

které informují veřejnost o účelech SIS, o 

údajích, které se v něm ukládají, o 

orgánech, které k němu mají přístup, a o 

právech subjektů údajů. Členské státy, ve 

spolupráci se svými vnitrostátními orgány 

dozoru, navrhnou a provedou nezbytné 

politiky s cílem obecně informovat své 

občany o SIS. 

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními 

orgány dozoru a s evropským inspektorem 

ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, 

které informují veřejnost, včetně státních 

příslušníků třetích zemí, o účelech SIS, o 

údajích, které se v něm ukládají, o 

orgánech, které k němu mají přístup, a o 

právech subjektů údajů. Členské státy, ve 

spolupráci se svými vnitrostátními orgány 

dozoru, navrhnou a provedou nezbytné 

politiky s cílem obecně informovat své 

občany a státní příslušníky třetích zemí o 

SIS. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. s 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s) kategorie dokladu totožnosti; s) kategorie stávajících nebo 

předchozích dokladů totožnosti dané 

osoby nebo jiných dokladů, které dosud 

používala po svým vlastním jménem nebo 

pod jinými jmény; 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. u 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

u) číslo (čísla) dokladu totožnosti; u) čísla stávajících nebo předchozích 

dokladů totožnosti dané osoby nebo jiných 

dokladů, které dosud používala po svým 

vlastním jménem nebo pod jinými jmény; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje týkající se státních 

příslušníků třetích zemí, o kterých byl 

pořízen záznam pro účely odepření vstupu 

a pobytu, se vloží do SIS na základě 

vnitrostátního záznamu vyplývajícího 

z rozhodnutí přijatého příslušnými 

správními nebo justičními orgány 

v souladu s procesními předpisy, které 

stanoví vnitrostátní právo, a učiněného 

pouze na základě posouzení jednotlivých 

případů. Odvolání proti těmto rozhodnutím 

se podávají v souladu s vnitrostátním 

právem. 

1. Údaje týkající se státních 

příslušníků třetích zemí, o kterých byl 

pořízen záznam pro účely odepření vstupu 

a pobytu, se vloží do SIS na základě 

vnitrostátního záznamu vyplývajícího 

z rozhodnutí dodržujícího zásadu ne bis in 

idem a přijatého příslušnými správními 

nebo justičními orgány v souladu 

s procesními předpisy, které stanoví 

vnitrostátní právo, a učiněného pouze na 

základě posouzení jednotlivých případů. V 

plném souladu s nařízením 2016/679 musí 

být zaručeny účinné opravné prostředky a 

odvolání proti těmto rozhodnutím a právo 

na přístup k vlastním osobním údajům a 

právo vymazávat je, doplňovat je a 

schvalovat je, a to i pro státní příslušníky 

třetích zemí, kteří se nenacházejí na území 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely čl. 24 odst. 2 a 3 a článku 2. Přístup do SIS mají pouze řádně 
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27 mohou právo na přístup k údajům 

vloženým do SIS a právo v těchto údajích 

přímo vyhledávat při plnění svých úkolů 

vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, 

včetně těch, které odpovídají za zahájení 

trestního stíhání a za vyšetřování před 

podáním obžaloby, jak je stanoveno 

vnitrostátními právními předpisy, jakož i 

jejich koordinační orgány. 

oprávnění pracovníci určených orgánů, 

kteří jsou náležitě proškoleni v 

bezpečnosti údajů a ochrany osobních 

údajů. Pro účely čl. 24 odst. 2 a 3 a článku 

27 mohou právo na přístup k údajům 

vloženým do SIS a právo v těchto údajích 

přímo vyhledávat při plnění svých úkolů 

vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, 

včetně těch, které odpovídají za zahájení 

trestního stíhání a za vyšetřování před 

podáním obžaloby, jak je stanoveno 

vnitrostátními právními předpisy, jakož i 

jejich koordinační orgány. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Právo subjektů údajů na přístup 

k údajům vloženým o nich v SIS a na 

opravu či výmaz těchto údajů se vykonává 

v souladu s právními předpisy členského 

státu, u kterého toto právo uplatňují. 

1. Právo subjektů údajů na přístup 

k údajům vloženým o nich v SIS a na 

opravu či výmaz těchto údajů se vykonává 

v souladu s právními předpisy členského 

státu, u kterého toto právo uplatňují, bez 

ohledu na to, zda se daný subjekt údajů 

nachází na území Unie. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý má právo podat žalobu 

u soudu nebo orgánu příslušného podle 

právních předpisů kteréhokoliv členského 

státu, zejména ve věci přístupu, opravy, 

výmazu či poskytnutí informace nebo 

odškodnění v souvislosti se záznamem, 

který se ho týká. 

1. Každý má právo podat žalobu 

u soudu nebo orgánu příslušného podle 

právních předpisů kteréhokoliv členského 

státu, zejména ve věci přístupu, opravy, 

výmazu či poskytnutí informace nebo 

odškodnění v souvislosti se záznamem, 

který se ho týká, bez ohledu na to, zda se 

při podání této žaloby nachází na území 

Unie. 
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