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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***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 

Pozměňovací 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 zřizuje rámec pro 

interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí 

Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení 

(EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226 

(COM(2018)0478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2018)478), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 16 odst. 2, článek 74 a čl. 77 odst. 2 písm. a), b), d) a e) 

Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh 

Parlamentu (C8-0002/2018), 

– 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 Rozpočtového výboru (A8-0000/2018), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

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

i vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby bylo možné zlepšit správu 

vnějších hranic, přispět k prevenci 

a potírání nelegální migrace a přispět 

k vysoké úrovni bezpečnosti v oblasti 

svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně 

udržování veřejné bezpečnosti a veřejného 

pořádku a zajišťování bezpečnosti na 

(9) S cílem zlepšit správu vnějších 

hranic, přispět k prevenci a potírání 

nelegální migrace a přispět k vysoké 

úrovni bezpečnosti v oblasti svobody, 

bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování 

veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku 

a zajišťování bezpečnosti na území 
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území členských států, je třeba zajistit 

interoperabilitu informačních systémů EU, 

zejména [Systému vstupu/výstupu (EES)], 

Vízového informačního systému (VIS), 

[evropského systému pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS)], systému 

Eurodac, Schengenského informačního 

systému (SIS) a [Evropského informačního 

systému rejstříků trestů pro státní 

příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)], 

aby se tyto informační systémy EU a jejich 

data navzájem doplňovaly. V zájmu 

dosažení uvedeného cíle by se měl zřídit 

Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená 

služba pro porovnávání biometrických 

údajů (sdílená BMS), společné úložiště 

údajů o totožnosti (CIR) a detektor 

vícenásobné totožnosti (MID) jako složky 

interoperability. 

členských států, zlepšit provádění společné 

vízové politiky a pomoci při posuzování 

žádostí o mezinárodní ochranu, aby byla 

zachována důvěra veřejnosti v migrační 

a azylový systém Unie, bezpečnostní 

opatření Unie a schopnost Unie spravovat 

vnější hranice je třeba zajistit 

interoperabilitu informačních systémů 

Unie, zejména Systému vstupu/výstupu 

(EES), Vízového informačního systému 

(VIS), [evropského systému pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS)], systému 

Eurodac, Schengenského informačního 

systému (SIS) a [Evropského informačního 

systému rejstříků trestů pro státní 

příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)], 

aby se tyto informační systémy Unie 

a jejich data navzájem doplňovaly. 

V zájmu dosažení uvedeného cíle by se 

měl zřídit Evropský vyhledávací portál 

(ESP), sdílená služba pro porovnávání 

biometrických údajů (sdílená BMS), 

společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) 

a detektor vícenásobné totožnosti (MID) 

jako složky interoperability. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Interoperabilita mezi informačními 

systémy EU by měla umožnit, aby se 

uvedené systémy navzájem doplňovaly 

s cílem usnadnit správné zjištění totožnosti 

osob, přispět k boji proti podvodnému 

zneužití totožnosti, zlepšit a harmonizovat 

požadavky na kvalitu údajů příslušných 

informačních systémů EU, usnadnit 

technické a provozní provádění 

stávajících i budoucích informačních 

systémů EU ze strany členských států, 

posílit a zjednodušit záruky pro 

(10) Interoperabilita mezi informačními 

systémy Unie by měla umožnit, aby se 

uvedené systémy navzájem doplňovaly 

s cílem usnadnit správné zjištění totožnosti 

osob, přispět k boji proti podvodnému 

zneužití totožnosti, zlepšit a harmonizovat 

požadavky na kvalitu údajů příslušných 

informačních systémů Unie, přispívat 

k zajištění účinného využívání 
informačních systémů Unie, údajů 

Europolu a databází Interpolu tím, že 

orgánům k nim usnadní přístup v souladu 
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zabezpečení a ochranu údajů vztahující se 

na příslušné informační systémy EU, 

zefektivnit přístup pro účely prosazování 

práva k systémům EES, VIS, [ETIAS] 

a Eurodac a podpořit účely systémů EES, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systému 

ECRIS-TCN]. 

s jejich přístupovými právy a v souladu 

s účelem a cíli stanovenými v právních 

nástrojích, jimiž se řídí příslušné systémy, 

posílit, zjednodušit a harmonizovat záruky 

pro zabezpečení a ochranu údajů vztahující 

se na příslušné informační systémy Unie, 

zefektivnit a zjednodušit přístup pro účely 

prosazování práva k systémům EES, VIS, 

[ETIAS] a Eurodac a podpořit účely 

systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS 

a [ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Evropský vyhledávací portál (ESP) 

by měl být zřízen s cílem technicky 

usnadnit rychlý, bezproblémový, účinný, 

systematický a řízený přístup 

k informačním systémům EU, k údajům 

Europolu a k databázím Interpolu, který 

orgány členských států a subjekty EU 

potřebují v souladu se svými přístupovými 

právy a pro účely plnění svých úkolů, 

a rovněž s cílem podpořit účely systémů 

EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, 

[systému ECRIS-TCN] a údajů Europolu. 

ESP by měl umožnit souběžné vyhledávání 

ve všech příslušných informačních 

systémech EU, jakož i v údajích Europolu 

a databázích Interpolu a měl by fungovat 

jako jednotný portál nebo 

„zprostředkovatel zpráv“ pro vyhledávání 

v různých ústředních systémech, přičemž 

by plynule při plném dodržování 

požadavků na kontrolu přístupu a ochranu 

údajů základních systémů získával 

nezbytné informace. 

(13) ESP by měl být zřízen s cílem 

technicky usnadnit přístup k informačním 

systémům Unie, k údajům Europolu a 

k databázím Interpolu, který orgány 

členských států a agentury Unie potřebují 

v souladu se svými přístupovými právy 

a pro účely plnění svých úkolů, a rovněž 

s cílem podpořit účely systémů EES, VIS, 

[ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] 

a údajů Europolu. ESP by měl umožnit 

souběžné vyhledávání ve všech příslušných 

informačních systémech Unie, jakož i 

v údajích Europolu a databázích Interpolu 

a měl by fungovat jako jednotný portál 

nebo „zprostředkovatel zpráv“ pro 

vyhledávání v různých ústředních 

systémech, přičemž by plynule při plném 

dodržování požadavků na kontrolu přístupu 

a ochranu údajů základních systémů 

získával nezbytné informace. 

 (Nahrazení pojmu „subjekty EU“ za 

„agentury Unie“ se vztahuje na celý text. 

Přijetí tohoto návrhu si vyžádá 
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odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

Odůvodnění 

Nový článek zavedený jako článek 37a stanoví potřebu, aby všechny složky interoperability 

zajišťovaly rychlý, bezproblémový, účinný a řízený přístup i plnou dostupnost v souladu s čl. 

53 odst. 1. Nemělo by se to vztahovat pouze na ESP. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se zajistilo rychlé 

a systematické využívání všech 

informačních systémů EU, měl by se 

Evropský vyhledávací portál (ESP) 

používat pro vyhledávání ve společném 

úložišti údajů o totožnosti, v systémech 

EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [systému 

ECRIS-TCN]. Vnitrostátní spojení 

s jednotlivými informačními systémy EU 

by však mělo zůstat zachováno, aby se 

zajistilo technické záložní řešení. ESP by 

také měly využívat orgány Unie 

k vyhledávání v centrálním SIS v souladu 

se svými přístupovými právy a za účelem 

plnění svých úkolů. ESP by měl být dalším 

prostředkem pro vyhledávání v centrálním 

SIS, údajích Europolu a systémech 

Interpolu, čímž doplní stávající vyhrazená 

rozhraní. 

(16) Aby se zajistilo rychlé 

a systematické využívání všech 

informačních systémů Unie, měl by se 

Evropský vyhledávací portál (ESP) 

používat pro vyhledávání ve společném 

úložišti údajů o totožnosti, v systémech 

EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [ECRIS-

TCN]. Měl by být vytvořen centrální 

záložní ESP, který by zajišťoval veškeré 

funkce hlavního ESP a poskytl podobnou 

úroveň výkonu v případě selhání ESP. 

Vnitrostátní spojení s jednotlivými 

informačními systémy Unie by však mělo 

zůstat zachováno, aby se zajistilo technické 

záložní řešení. ESP by také měly využívat 

agentury Unie k vyhledávání v centrálním 

SIS v souladu se svými přístupovými právy 

a za účelem plnění svých úkolů. ESP by 

měl být dalším prostředkem pro 

vyhledávání v centrálním SIS, údajích 

Europolu a systémech Interpolu, čímž 

doplní stávající vyhrazená rozhraní.  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Biometrické údaje, jako jsou otisky 

prstů a zobrazení obličeje, jsou jedinečné, 

a pro zjištění totožnosti osob tedy mnohem 

spolehlivější než alfanumerické údaje. 

Sdílená služba pro porovnávání 

biometrických údajů (sdílená BMS) by 

měla představovat technický nástroj, který 

posílí a zjednoduší fungování příslušných 

informačních systémů EU a ostatních 

složek interoperability. Hlavním účelem 

sdílené BMS by mělo být usnadnění 

zjištění totožnosti osob, které mohou být 

registrovány v různých databázích, a to 

porovnáním jejich biometrických údajů 

z různých systémů a s využitím jediné 

technické složky namísto pěti různých 

složek v každém ze základních systémů. 

Tím, že bude využívat jedinou 

technologickou složku namísto 

jednotlivých složek v každém ze 

základních systémů, měla by sdílená BMS 

přispět k bezpečnosti a znamenat rovněž 

přínos pro oblast financí, údržby 

a provozu. Všechny systémy 

automatizované identifikace otisků prstů 

včetně těch, které se v současnosti 

používají pro systémy Eurodac, VIS a SIS, 

využívají biometrické šablony složené 

z údajů odvozených extrakcí rysů ze 

skutečných biometrických vzorků. Sdílená 

BMS by měla všechny tyto biometrické 

šablony seskupit a uložit na jediném místě, 

čímž se usnadní porovnávání mezi systémy 

na základě biometrických údajů a budou 

umožněny značné úspory z rozsahu při 

vývoji a údržbě ústředních systémů EU. 

(17) Biometrické údaje, jako jsou otisky 

prstů a zobrazení obličeje, jsou jedinečné, 

a pro zjištění totožnosti osob tedy mnohem 

spolehlivější než alfanumerické údaje. 

Sdílená BMS by měla představovat 

technický nástroj, který posílí a zjednoduší 

fungování příslušných informačních 

systémů Unie, účinné využívání údajů 

Europolu a ostatních složek 

interoperability. Hlavním účelem sdílené 

BMS by mělo být usnadnění zjištění 

totožnosti osob, které mohou být 

registrovány v různých databázích, a to 

porovnáním jejich biometrických údajů 

z různých informačních systémů Unie a 

s využitím jediné technické složky namísto 

pěti různých složek v každém ze 

základních systémů. Tím, že bude využívat 

jedinou technologickou složku namísto 

jednotlivých složek v každém ze 

základních systémů, měla by sdílená BMS 

přispět k bezpečnosti a znamenat rovněž 

přínos pro oblast financí, údržby 

a provozu. Všechny systémy 

automatizované identifikace otisků prstů 

včetně těch, které se v současnosti 

používají pro systémy Eurodac, VIS a SIS, 

využívají biometrické šablony složené 

z údajů odvozených extrakcí rysů ze 

skutečných biometrických vzorků. Sdílená 

BMS by měla všechny tyto biometrické 

šablony seskupit a uložit na jediném místě, 

čímž se usnadní porovnávání mezi systémy 

na základě biometrických údajů a budou 

umožněny značné úspory z rozsahu při 

vývoji a údržbě ústředních systémů Unie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Společné úložiště údajů 

o totožnosti (CIR) by mělo zahrnovat 

sdílenou schránku pro údaje o totožnosti 

a biometrické údaje státních příslušníků 

třetích zemí registrovaných v systémech 

EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [ECRIS-

TCN], která by fungovala jako sdílená 

složka mezi uvedenými systémy pro účely 

ukládání těchto údajů a umožňovala by 

jejich vyhledávání. 

(25) CIR by mělo zahrnovat sdílenou 

schránku pro údaje o totožnosti 

a biometrické údaje státních příslušníků 

třetích zemí registrovaných v systémech 

EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [ECRIS-

TCN], která by fungovala jako sdílená 

složka mezi uvedenými systémy pro účely 

ukládání těchto údajů a umožňovala by 

jejich vyhledávání. Mělo by být vytvořeno 

centrální záložní CIR, které by zajišťovalo 

veškeré funkce hlavního CIR a poskytlo 

podobnou úroveň výkonu v případě 

selhání CIR.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Orgány členských států příslušné 

pro prevenci a potírání nelegální migrace 

a příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 7 

směrnice 2016/680 by měly být pro účely 

správného zjištění totožnosti osob 
oprávněny vyhledávat ve společném 

úložišti údajů o totožnosti (CIR) na 

základě biometrických údajů, které o dané 

osobě získaly během kontroly totožnosti. 

(27) Pokud policejní orgán členského 

státu nebyl schopen zjistit totožnost osoby 

na základě vyhledávání v CIR za použití 

cestovního dokladu nebo údajů 

o totožnosti poskytnutých touto osobou 

nebo pokud existují pochybnosti 

o pravosti cestovního dokladu nebo 

totožnosti jeho držitele, orgány členských 

států příslušné pro prevenci a potírání 

nelegální migrace a příslušné orgány ve 

smyslu čl. 3 bodu 7 směrnice 2016/680 by 

měly být oprávněny vyhledávat v CIR na 

základě biometrických údajů, které o dané 

osobě získaly během kontroly totožnosti 

pro účely správného zjištění totožnosti této 

osoby. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Pokud nelze biometrické údaje 

osoby použít nebo pokud vyhledávání na 

základě těchto údajů není úspěšné, měly 

by se pro vyhledávání použít údaje 

o totožnosti dané osoby ve spojení s údaji 

v cestovním dokladu. Pokud vyhledávání 

ukáže, že údaje o této osobě jsou uložené 

ve společném úložišti údajů o totožnosti 

(CIR), měly by mít orgány členského státu 

umožněno nahlížet do údajů o totožnosti 

této osoby uložených v CIR, aniž by bylo 

jakkoli uvedeno, kterému informačnímu 

systému EU tyto údaje patří. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Detektor vícenásobné totožnosti 

(MID) by měl vytvářet a uchovávat 

propojení mezi údaji v různých 

informačních systémech EU pro účely 

odhalování více totožností, a to s dvojím 

účelem, kterým je usnadnění kontrol 

totožnosti cestujících v dobré víře 

a potírání podvodného zneužití totožnosti. 

MID by měl obsahovat pouze propojení 

mezi jednotlivci, kteří se vyskytují ve více 

než jednom informačním systému EU, 

s přísným omezením na údaje nutné 

k ověření, zda je daná osoba registrována 

pod různými biografickými totožnostmi 

(37) MID by měl vytvářet a uchovávat 

propojení mezi údaji v různých 

informačních systémech Unie pro účely 

odhalování více totožností, a to s dvojím 

účelem, kterým je usnadnění kontrol 

totožnosti cestujících v dobré víře 

a potírání podvodného zneužití totožnosti. 

MID by měl obsahovat pouze propojení 

mezi jednotlivci, kteří se vyskytují ve více 

než jednom informačním systému Unie, 

s přísným omezením na údaje nutné 

k ověření, zda je daná osoba registrována 

pod různými biografickými totožnostmi 

v různých systémech zákonně či 
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v různých systémech zákonně či 

nezákonně, nebo k určení, zda dvě osoby 

s podobnými biografickými údaji nemohou 

být tatáž osoba. Zpracování údajů 

prostřednictvím Evropského 

vyhledávacího portálu (ESP) a sdílené 

služby pro porovnávání biometrických 

údajů (sdílená BMS) za účelem propojení 

individuálních souborů v jednotlivých 

systémech by mělo zůstat naprosto 

minimální, a omezí se tedy na zjištění 

vícenásobných totožností v okamžiku, kdy 

se do jednoho z informačních systémů, 

které jsou zapojené do společného úložiště 

údajů o totožnosti a do SIS, doplní nové 

údaje. MID by měl obsahovat záruky proti 

možné diskriminaci nebo nepříznivým 

rozhodnutím pro osoby s vícenásobnými 

zákonnými totožnostmi. 

nezákonně, nebo k určení, zda dvě osoby 

s podobnými biografickými údaji nemohou 

být tatáž osoba. Zpracování údajů 

prostřednictvím ESP a sdílené BMS za 

účelem propojení individuálních souborů 

v jednotlivých systémech a databáze 

Europolu by mělo zůstat naprosto 

minimální, a omezí se tedy na zjištění 

vícenásobných totožností v okamžiku, kdy 

se do jednoho z informačních systémů 

Unie, které jsou zapojené do společného 

úložiště údajů o totožnosti a do SIS, doplní 

nové údaje. MID by měl obsahovat záruky 

proti možné diskriminaci nebo 

nepříznivým rozhodnutím pro osoby 

s vícenásobnými zákonnými totožnostmi.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 43 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (43a) Agentura eu-LISA by měla 

vyvinout a řídit všechny složky 

interoperability tak, aby zajišťovaly 

rychlý, bezproblémový, účinný a řízený 

přístup a plnou dostupnost těchto složek 

s takovou dobou odezvy, která odpovídá 

provozním potřebám orgánů členských 

států. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 52 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(52) „(…) V souladu s čl. 28 odst. 2 

nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován 

evropský inspektor ochrany údajů, který 

své stanovisko předložil dne …“ 

(52) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení 

(ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský 

inspektor ochrany údajů, který své 

stanovisko předložil dne 16. dubna 2018.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 53 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(53) Pokud jde o důvěrnost, měla by se 

na úředníky a ostatní zaměstnance 

Evropské unie zaměstnané a pracující 

v souvislosti se SIS vztahovat příslušná 

ustanovení služebního řádu úředníků 

Evropské unie a pracovního řádu ostatních 

zaměstnanců Unie. 

(53) Pokud jde o důvěrnost, měla by se 

na úředníky a ostatní zaměstnance 

Evropské unie zaměstnané a pracující 

v souvislosti s údaji dostupnými 

prostřednictvím složek interoperability 

vztahovat příslušná ustanovení služebního 

řádu úředníků Evropské unie a pracovního 

řádu ostatních zaměstnanců Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 58 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(58) Nutná by však byla změna nařízení 

(EU) 2016/399 kterou by se pro 

příslušníky pohraniční stráže stanovila 

povinnost předat státního příslušníka třetí 

země ke kontrole ve druhé linii v případě, 

že vyhledávání v detektoru vícenásobné 

totožnosti (MID) prostřednictvím 

Evropského vyhledávacího portálu (ESP) 

ukáže výskyt žlutého nebo červeného 

propojení, a to s cílem neprodlužovat dobu 

vypouští se 
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čekání při kontrole v první linii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 59 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(59) Pokud je výsledkem vyhledávání 

v detektoru vícenásobné totožnosti (MID) 

prostřednictvím Evropského 

vyhledávacího portálu (ESP) žluté 

propojení nebo je zjištěno červené 

propojení, měl by příslušník pohraniční 

stráže ve druhé linii provést vyhledávání 

ve společném úložišti údajů o totožnosti 
nebo v Schengenském informačním 

systému nebo v obou těchto systémech 

s cílem posoudit informace o kontrolované 

osobě, manuálně ověřit její různou 

totožnost a případně upravit barvu 

propojení. 

(59) Pokud je výsledkem vyhledávání 

v MID prostřednictvím ESP žluté 

propojení nebo je zjištěno červené 

propojení, měl by příslušník pohraniční 

stráže provést vyhledávání v CIR nebo 

v SIS nebo v obou těchto systémech 

s cílem posoudit informace o kontrolované 

osobě, manuálně ověřit její různou 

totožnost a případně upravit barvu 

propojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení společně s [nařízením 

2018/xx o interoperabilitě v oblasti 

policejní a justiční spolupráce, azylu 

a migrace] stanoví rámec, který má zajistit 

interoperabilitu mezi Systémem 

vstupu/výstupu (EES), Vízovým 

informačním systémem (VIS), [evropským 

systémem pro cestovní informace 

a povolení (ETIAS)], systémem Eurodac, 

Schengenským informačním systémem 

1. Toto nařízení společně s [nařízením 

2018/xx o interoperabilitě v oblasti 

policejní a justiční spolupráce, azylu 

a migrace] stanoví rámec, který má zajistit 

interoperabilitu mezi Systémem 

vstupu/výstupu (EES), Vízovým 

informačním systémem (VIS), [evropským 

systémem pro cestovní informace 

a povolení (ETIAS)], systémem Eurodac, 

Schengenským informačním systémem 
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(SIS) a [Evropským informačním 

systémem rejstříků trestů pro státní 

příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)] 

tak, aby se tyto systémy a údaje navzájem 

doplňovaly. 

(SIS) a [Evropským informačním 

systémem rejstříků trestů pro státní 

příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Záměr poslední části tohoto odstavce, jak jej navrhuje Komise, není ani zřejmý, ani se tato 

část nejeví nezbytná. Je proto lepší tuto část textu vypustit. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Toto nařízení dále obsahuje 

ustanovení týkajíc se požadavků na kvalitu 

údajů, univerzálního formátu pro zprávy 

(UMF), centrálního úložiště pro účely 

podávání zpráv a statistiky (CRRS) 

a stanoví povinnosti členských států 

a Evropské agentury pro provozní řízení 

rozsáhlých informačních systémů 

v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

(eu-LISA) s ohledem na návrh a provoz 

složek interoperability. 

3. Toto nařízení dále obsahuje 

ustanovení týkajíc se požadavků na kvalitu 

údajů, univerzálního formátu pro zprávy 

(UMF), centrálního úložiště pro účely 

podávání zpráv a statistiky (CRRS) 

a stanoví povinnosti členských států 

a Evropské agentury pro provozní řízení 

rozsáhlých informačních systémů 

v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

(eu-LISA) s ohledem na návrh, vývoj 

a provoz složek interoperability.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Toto nařízení rovněž upravuje 

postupy a podmínky pro přístup 

donucovacích orgánů členských států 

a Agentury Evropské unie pro spolupráci 

v oblasti prosazování práva (Europol) 

4. Toto nařízení rovněž upravuje 

postupy a podmínky pro přístup určených 

orgánů členských států a Agentury 

Evropské unie pro spolupráci v oblasti 

prosazování práva (Europol) k EES, VIS, 
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k Systému vstupu/výstupu (EES), 

Vízovému informačnímu systému (VIS), 

[evropskému systému pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS)] a systému 

Eurodac pro účely prevence, odhalování 

a vyšetřování teroristických trestných činů 

nebo jiných závažných trestných činů, 

které spadají do jejich pravomoci. 

[ETIAS] a systému Eurodac pro účely 

prevence, odhalování a vyšetřování 

teroristických trestných činů nebo jiných 

závažných trestných činů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Toto nařízení rovněž umožňuje 

ověřit různé totožnosti osoby uložené 

v informačních systémech Unie 

spadajících do působnosti tohoto nařízení 

a totožnosti odhalené složkami 

interoperability stanovenými v odstavci 2. 

Toto nařízení také umožňuje členským 

státům použít vnitrostátní legislativní 

opatření opravňující policejní orgány 

vyhledávat v CIR, a to výhradně za 

účelem zjištění totožnosti osoby.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cíle interoperability Cíle 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zajištěním správného zjištění 

totožnosti osob; 

a) usnadněním správného zjištění 

totožnosti státních příslušníků třetích zemí 

registrovaných v informačních systémech 

Unie;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zlepšováním a slaďováním 

požadavků na kvalitu údajů jednotlivých 

informačních systémů EU; 

c) zlepšováním a slaďováním kvality 

údajů uložených v informačních systémech 

Unie;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) usnadněním technického 

a provozního provádění stávajících 

a budoucích informačních systémů EU ze 

strany členských států; 

d) přispěním k zajištění účinného 

využívání informačních systémů Unie, 

údajů Europolu a databází Interpolu tím, 

že orgánům k nim usnadní přístup 

v souladu s jejich přístupovými právy a 

v souladu s účelem a cíli stanovenými 

v právních nástrojích, jimiž se řídí 

příslušné systémy;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zjednodušením podmínek pro 

přístup k systémům EES, VIS, [ETIAS] 

a Eurodac pro účely prosazování práva; 

f) zefektivněním a zjednodušením 

podmínek pro přístup k systémům EES, 

VIS, [ETIAS] a Eurodac pro účely 

prosazování práva;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) „pohraničním orgánem“ příslušník 

pohraniční stráže, který je v souladu 

s vnitrostátním právem pověřen 

prováděním hraničních kontrol; 

3) „pohraničním orgánem“ příslušník 

pohraniční stráže, který je v souladu 

s vnitrostátním právem pověřen 

prováděním hraničních kontrol ve smyslu 

definice v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 

2016/399;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10) „údaji o otiscích prstů“ údaje 

týkající se otisků prstů jednotlivce; 

10) „daktyloskopickými údaji“ údaje 

o otiscích prstů a otiscích dlaní, které 

vzhledem ke své jedinečné povaze 

a charakteristickým znakům umožňují 

přesné a průkazné srovnání pro účely 

určení totožnosti osoby;  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

18) „informačními systémy EU“ 

rozsáhlé informační systémy, které 

spravuje agentura eu-LISA; 

18) „informačními systémy Unie“ 

EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS 

a [ECRIS-TCN], které spravuje agentura 

eu-LISA;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

19) „údaji Europolu“ osobní údaje, 

které byly poskytnuty Europolu pro účely 

uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení 

(EU) 2016/794; 

19) „údaji Europolu“ osobní údaje, 

které byly poskytnuty Europolu pro účely 

uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. a) až c) 

nařízení (EU) 2016/794; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

25) „teroristickým trestným činem“ 

trestný čin podle vnitrostátního práva, 

který odpovídá nebo je rovnocenný 

jednomu z trestných činů uvedených ve 

směrnici (EU) 2017/541; 

25) „teroristickým trestným činem“ 

trestný čin podle vnitrostátního práva, 

který odpovídá jednomu z trestných činů 

uvedených v článcích 3 až 14 směrnice 

(EU) 2017/541 nebo je rovnocenný 

jednomu z trestných činů v případě 

členských států, které nejsou touto 
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směrnicí vázány; 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že pojem „rovnocenný“ se vztahuje pouze 

na země, které nejsou vázány směrnicí o terorismu. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

31) „SIS“ Schengenský informační 

systém uvedený v [nařízení o SIS v oblasti 

hraničních kontrol, nařízení o SIS v oblasti 

prosazování práva a nařízení o SIS 

v oblasti navracení neoprávněně 

pobývajících osob]; 

31) „SIS“ Schengenský informační 

systém uvedený v [nařízení o SIS v oblasti 

hraničních kontrol, nařízení o SIS v oblasti 

prosazování práva a nařízení o SIS 

v oblasti navracení]; 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

Odůvodnění 

Oprava chyby. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

33) „ESP“ Evropský vyhledávací 

portál uvedený v článku 6; 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Nejedná se o žádnou definici, ale o vysvětlení zkratky. Zkratky jsou uvedeny a vysvětleny 

v článku 1. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

34) „sdílenou BMS“ sdílená služba 

pro porovnávání biometrických údajů 

uvedená v článku 15; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Nejedná se o žádnou definici, ale o vysvětlení zkratky. Zkratky jsou uvedeny a vysvětleny 

v článku 1. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

35) „CIR“ společné úložiště údajů 

o totožnosti uvedené v článku 17; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Nejedná se o žádnou definici, ale o vysvětlení zkratky. Zkratky jsou uvedeny a vysvětleny 

v článku 1. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 36 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

36) „MID“ detektor vícenásobné 

totožnosti uvedený v článku 25; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Nejedná se o žádnou definici, ale o vysvětlení zkratky. Zkratky jsou uvedeny a vysvětleny 

v článku 1. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

37) „CRRS“ centrální úložiště pro 

účely podávání zpráv a statistiky uvedené 

v článku 39. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Nejedná se o žádnou definici, ale o vysvětlení zkratky. Zkratky jsou uvedeny a vysvětleny 

v článku 1. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zákaz diskriminace Zákaz diskriminace a základní práva 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zpracovávání osobních údajů pro účely 

tohoto nařízení nesmí vést k diskriminaci 

osob na základě pohlaví, rasového či 

etnického původu, náboženského vyznání 

nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace. Musí plně 

respektovat lidskou důstojnost a integritu. 

Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, 

starším osobám a osobám se zdravotním 

postižením. 

Zpracovávání osobních údajů pro účely 

tohoto nařízení nesmí vést k diskriminaci 

osob na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 

etnického nebo sociálního původu, 

genetických rysů, jazyka, náboženského 

vyznání nebo přesvědčení, politických 

nebo jiných názorů, příslušnosti 

k národnostní menšině, majetku, místa 

narození, zdravotního postižení, věku nebo 

sexuální orientace. Musí plně respektovat 

lidskou důstojnost a integritu a základní 

práva, včetně práva na respektování 

soukromí a práva na ochranu osobních 

údajů. Zvláštní pozornost se musí věnovat 

dětem, starším osobám a osobám se 

zdravotním postižením. Na prvním místě 

musí vždy být nejlepší zájem dítěte. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvedení článku do souladu s dohodou dosaženou 

v rámci ETIAS, a tím i s důvody uvedenými v článku 21 Listiny. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se Evropský vyhledávací 

portál (ESP), jehož účelem je zajistit, aby 

orgány členských států a subjekty EU 

získaly – v souladu se svými přístupovými 

právy – rychlý, bezproblémový, účinný, 

systematický a řízený přístup 

k informačním systémům EU, k údajům 

Europolu a k databázím Interpolu, který 

potřebují k plnění svých úkolů, a podpořit 

1. Zřizuje se Evropský vyhledávací 

portál (ESP), jehož účelem je usnadnit 

orgánům členských států a agenturám 

Unie přístup k informačním systémům 

Unie, k údajům Europolu a k databázím 

Interpolu při plnění jejich úkolů, a to 

v souladu s jejich přístupovými právy a 

v souladu s účelem a cíli EES, VIS, 

[ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] 
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cíle systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, 

SIS, [systému ECRIS-TCN] a údajů 

Europolu. 

a údajů Europolu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nový článek zavedený jako článek 37a stanoví potřebu, aby všechny složky interoperability 

(nikoli jen ESP) zajišťovaly rychlý, bezproblémový, účinný a řízený přístup i plnou dostupnost 

v souladu s čl. 53 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ze zabezpečeného komunikačního 

kanálu mezi systémem ESP, členskými 

státy a subjekty EU, které jsou oprávněné 

používat ESP v souladu s unijním právem; 

b) ze zabezpečeného komunikačního 

kanálu mezi systémem ESP, členskými 

státy a agenturami Unie, které jsou 

oprávněné používat ESP; 

Or. en 

Odůvodnění 

Odkaz na právo Unie je uveden v odstavci 1. Do odstavce popisujícího architekturu 

informačních technologií nepatří. Kromě toho pojem „právo Unie“ není dostatečně přesný. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) centrální záložní ESP, který by 

zajišťoval veškeré funkce hlavního ESP 

a poskytl podobnou úroveň výkonu 

v případě selhání ESP. ESP a záložní ESP 

jsou umístěny na technických stránkách 

agentury eu-LISA.  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Používání ESP je vyhrazeno 

orgánům členských států a subjektům EU 

s přístupem do systémů EES, [ETIAS], 

VIS, SIS, Eurodac a [systému ECRIS-

TCN], do CIR a k detektoru vícenásobné 

totožnosti, jakož i k údajům Europolu 

a databázím Interpolu v souladu s unijním 

či vnitrostátním právem upravujícím 

takový přístup. 

1. Používání ESP je vyhrazeno 

orgánům členských států a agenturám 

Unie s přístupem do systémů EES, 

[ETIAS], VIS, SIS, Eurodac a [systému 

ECRIS-TCN] v souladu s právními 

nástroji, jimiž se řídí tyto informační 

systémy Unie, do CIR a k detektoru 

v souladu s tímto nařízením, jakož i 

k údajům Europolu v souladu s nařízením 

(EU) 2016/794 a databázím Interpolu 

v souladu s unijním či vnitrostátním 

právem upravujícím takový přístup. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přesné vymezení právního základu pro přístup k jednotlivým systémům je velmi důležité. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tyto orgány členských států a agentury 

Unie mohou využívat ESP a údaje, které 

jsou v něm uvedeny, pouze pro cíle a účely 

stanovené v právních nástrojích, jimiž se 

řídí tyto informační systémy Unie, a 

v tomto nařízení.  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) datových polí, která budou 

používána pro vyhledávání; 

a) datových polí, která mohou být 

používána pro vyhledávání;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) informačních systémů EU, údajů 

Europolu a databází Interpolu, v nichž lze 

vyhledávat a které uživateli poskytnou 

odpověď; a 

b) informačních systémů Unie, údajů 

Europolu, databází Interpolu a prvků 

těchto systémů, které mohou být 

vyhledávány a které uživateli poskytnou 

odpověď; uživatel, který žádá o údaje na 

základě článku 22, obdrží oznámení 

o nalezení/nenalezení shody pouze 

v případě, že je uživatel oprávněn 

prostřednictvím ústředního přístupového 

bodu požadovat údaje z konkrétního 

informačního systému Unie, v němž byla 

nalezena shoda, a to v souladu s právním 

nástrojem, jimž se tento systém řídí;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 63 

a stanoví technické podrobnosti profilů 

uvedených v odstavci 1 pro uživatele ESP 

2. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 63 

a stanoví technické podrobnosti profilů 

uvedených v odstavci 1 pro uživatele ESP 
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zmíněné v čl. 7 odst. 1 v souladu s jejich 

přístupovými právy. 

zmíněné v čl. 7 odst. 1 v souladu s jejich 

přístupovými právy, jak je stanoveno 

v právních nástrojích, jimiž se řídí 

informační systémy Unie, a případně ve 

vnitrostátním právu.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Uživatelé ESP zahájí vyhledávání 

tak, že zadají údaje do ESP v souladu 

s jejich uživatelským profilem 

a přístupovými právy. Po zahájení 

vyhledávání začne ESP na základě údajů 

zadaných uživatelem ESP prohledávat 

souběžně systémy EES, [ETIAS], VIS, 

SIS, Eurodac, [systému ECRIS-TCN] 

a CIR, jakož i údaje Europolu a databáze 

Interpolu. 

1. Uživatelé ESP zahájí vyhledávání 

tak, že zadají údaje do ESP v souladu 

s jejich uživatelským profilem ESP, 

vytvořeným v souladu s článkem 8, 
a přístupovými právy. Po zahájení 

vyhledávání začne ESP na základě údajů 

zadaných uživatelem ESP prohledávat 

souběžně systémy EES, [ETIAS], VIS, 

SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] a CIR, jakož 

i údaje Europolu a databáze Interpolu.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, 

Eurodac, [systém ECRIS-TCN], CIR 

a detektor vícenásobné totožnosti i údaje 

Europolu a databáze Interpolu poskytnou 

na základě dotazu z ESP údaje, které 

obsahují. 

4. Systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, 

Eurodac, [ECRIS-TCN], CIR a detektor 

vícenásobné totožnosti i údaje Europolu 

a databáze Interpolu poskytnou na základě 

dotazu z ESP údaje, které obsahují. ESP 

zašle uživateli odpověď, jakmile jsou 

k dispozici údaje z jednoho ze systémů. 

Odpovědi uživateli ESP jsou jedinečné 

a obsahují všechny údaje, k nimž má 

uživatel přístup podle práva Unie a podle 
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vnitrostátního práva. Aniž je dotčen 

článek 20, v odpovědi poskytnuté ESP je 

uvedeno, do kterého informačního 

systému Unie nebo databáze daný údaj 

patří.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Při vyhledávání v databázích 

Interpolu musí architektura ESP zaručit, že 

údaje používané uživatelem ESP 

k zahájení vyhledávání nejsou sdíleny 

s vlastníky údajů Interpolu. 

5. Při vyhledávání v databázích 

Interpolu musí architektura ESP zaručit, že 

majiteli záznamu Interpolu nebudou 

sděleny žádné informace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Odpověď uživateli ESP musí být 

jedinečná a musí obsahovat všechny 

údaje, k nimž má uživatel přístup podle 

práva Unie. Pokud je to nezbytné, 

v odpovědi poskytnuté ESP je uvedeno, do 

kterého informačního systému nebo 

databáze daný údaj patří. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen [článek 46 nařízení 

o EES], článek 34 nařízení (ES) č. 

767/2008, [článek. 59 návrhu o ETIAS] 

a články 12 a 18 nařízení o SIS v oblasti 

hraničních kontrol, vede agentura eu-LISA 

protokoly o všech operacích zpracování 

údajů v rámci ESP. V těchto protokolech 

se uvedou zejména tyto údaje: 

1. Aniž je dotčen [článek 46 nařízení 

o EES], článek 34 nařízení (ES) č. 

767/2008, [článek. 59 návrhu o ETIAS] 

a články 12 a 18 nařízení o SIS v oblasti 

hraničních kontrol, vede agentura eu-LISA 

protokoly o všech operacích zpracování 

údajů v rámci ESP. V těchto protokolech 

se uvedou tyto údaje: 

Or. en 

Odůvodnění 

Příslušná ustanovení právních aktů o informačních systémech týkající se protokolů 

neobsahují výraz „zejména“, který je velmi neurčitý. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) orgán členského státu a jednotlivý 

uživatel ESP, včetně použitého profilu 

ESP uvedený v článku 8; 

a) orgán členského státu nebo 

agentura Unie, které zahájily vyhledávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) použitý profil ESP podle článku 8; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) v souladu s vnitrostátními pravidly, 

případně nařízením (EU) 45/2001 

identifikační značka osoby, která 

vyhledávání provedla. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě toho členské státy a agentury Unie 

vedou protokoly o individuálních 

a specifických identifikátorech osoby 

provádějící vyhledávání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud je technicky nemožné použít 

ESP k vyhledávání v jednom či více 

informačních systémech EU uvedených 

v čl. 9 odst. 1 nebo CIR z důvodu poruchy 

ESP, jsou uživatelé ESP o této skutečnosti 

informováni agenturou eu-LISA. 

1. Pokud je technicky nemožné použít 

ESP k vyhledávání v jednom či více 

informačních systémech Unie nebo CIR 

z důvodu poruchy ESP, jsou uživatelé ESP 

o této skutečnosti neprodleně informováni 

agenturou eu-LISA.  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud je technicky nemožné použít 

ESP k vyhledávání v jednom či více 

informačních systémech EU uvedených 

v čl. 9 odst. 1 nebo v CIR z důvodu 

poruchy vnitrostátní infrastruktury 

v členském státě, příslušný orgán tohoto 

členského státu o této skutečnosti 

informuje agenturu eu-LISA a Komisi. 

2. Pokud je technicky nemožné použít 

ESP k vyhledávání v jednom či více 

informačních systémech Unie nebo v CIR 

z důvodu poruchy vnitrostátní 

infrastruktury v členském státě, příslušný 

orgán tohoto členského státu o této 

skutečnosti neprodleně informuje všechny 

jeho uživatele a uvědomí agenturu eu-

LISA a Komisi.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V obou případech a až do 

odstranění technické poruchy se neuplatní 

povinnost uvedená v čl. 7 odst. 2 a 4 

a členské státy mohou získat přístup 

k informačním systémům uvedeným v čl. 9 

odst. 1 nebo CIR přímo s použitím 

příslušných vnitrostátních jednotných 

rozhraní nebo vnitrostátních 

komunikačních infrastruktur. 

3. V obou případech a až do 

odstranění technické poruchy se neuplatní 

povinnost uvedená v čl. 7 odst. 2 a 4 

a členské státy získají přístup 

k informačním systémům Unie nebo CIR 

přímo s použitím příslušných vnitrostátních 

jednotných rozhraní nebo vnitrostátních 

komunikačních infrastruktur.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud je technicky nemožné 

použít ESP k vyhledávání v jednom či více 

informačních systémech Unie nebo v CIR 

z důvodu poruchy infrastruktury agentury 

Unie, příslušná agentura o této 

skutečnosti informuje agenturu eu-LISA 

a Komisi.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se sdílená služba pro 

porovnávání biometrických údajů (sdílená 

BMS), která uchovává biometrické šablony 

a umožňuje vyhledávání s využitím 

biometrických údajů v několika 

informačních systémech EU, za účelem 

podpory CIR a detektoru vícenásobné 

totožnosti, jakož i cílů systémů EES, VIS, 

Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN]. 

1. Zřizuje se sdílená služba pro 

porovnávání biometrických údajů (sdílená 

BMS), která uchovává biometrické šablony 

a umožňuje vyhledávání s využitím 

biometrických údajů v několika 

informačních systémech Unie, za účelem 

podpory CIR a detektoru vícenásobné 

totožnosti, jakož i cílů EES, VIS, Eurodac, 

SIS a [ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 

2016/794. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zabezpečená komunikační 

infrastruktura mezi sdílenou BMS, 

centrálním SIS a CIR. 

b) zabezpečená komunikační 

infrastruktura mezi sdílenou BMS, 

centrálním SIS, CIR, informačními 

systémy Unie a Europolem.  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) údaje uvedené v čl. 20 odst. 3 písm. 

w) a x) nařízení o SIS v oblasti 

prosazování práva; 

d) údaje uvedené v čl. 20 odst. 3 písm. 

w) a y) nařízení [o SIS v oblasti 

prosazování práva]; 

Or. en 

Odůvodnění 

Oprava chyby. Nebylo záměrem zpracovávat údaje o DNA. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) [údaje uvedené v čl. 13 písm. a) 

nařízení o Eurodacu;] 

f) [údaje uvedené v čl. 12 písm. a) 

a b), čl. 13 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 14 

odst. 2 písm. a) a b) nařízení o Eurodacu]  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) biometrické údaje, které byly 

zpracovány Europolem pro účely uvedené 

v čl. 18 odst. 2 písm. a) až c) nařízení (EU) 

2016/794.  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Ukládání údajů uvedených 

v odstavci 1 musí splňovat normy kvality 

uvedené v čl. 37 odst. 2. 

4. Ukládání údajů uvedených 

v odstavci 1 musí splňovat normy kvality 

uvedené v článku 37. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vhodnější bude odkaz na celý článek 37, a nikoli jen na odstavec 2, protože v článku 37 je 

uvedeno několik mechanismů pro kontrolu údajů. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby bylo možné vyhledat biometrické 

údaje uložené v CIR a SIS, musí CIR a SIS 

používat biometrické šablony uložené ve 

sdílené BMS. Vyhledávání na základě 

biometrických údajů musí proběhnout 

v souladu s účely stanovenými v tomto 

nařízení a v nařízení o EES, nařízení 

o VIS, nařízení o Eurodacu, [nařízeních 

o SIS] a [nařízení o ECRIS-TCN]. 

Aby bylo možné vyhledat biometrické 

údaje uložené v CIR a SIS, musí CIR, SIS 

a údaje Europolu používat biometrické 

šablony uložené ve sdílené BMS. 

Vyhledávání na základě biometrických 

údajů musí proběhnout v souladu s účely 

stanovenými v čl. 12 odst. 1 nařízení a 

v nařízení o EES, nařízení o VIS, nařízení 

o Eurodacu, [nařízeních o SIS] a [nařízení 

o ECRIS-TCN]. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu zajištění právní jistoty je třeba odkazovat na účel stanovený v článku 12 a nikoli na 

nařízení obecně. 
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Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje uvedené v článku 13 jsou ve sdílené 

BMS uloženy tak dlouho, dokud jsou 

odpovídající biometrické údaje uloženy 

v CIR nebo SIS. 

Údaje uvedené v článku 13 jsou ve sdílené 

BMS uloženy tak dlouho, dokud jsou 

odpovídající biometrické údaje uloženy 

v CIR v souladu s článkem 19, v SIS nebo 

jako údaje Europolu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen [článek 46 nařízení 

o EES], článek 34 nařízení (ES) č. 

767/2008 a [články 12 a 18 nařízení o SIS 

v oblasti prosazování práva], vede 

agentura eu-LISA protokoly o všech 

operacích zpracování údajů v rámci sdílené 

BMS. V těchto protokolech se uvedou 

zejména tyto údaje: 

1. Aniž je dotčen [článek 46 nařízení 

o EES], článek 34 nařízení (ES) č. 

767/2008 a [články 12 a 18 nařízení o SIS 

v oblasti hraniční kontroly], vede agentura 

eu-LISA protokoly o všech operacích 

zpracování údajů v rámci sdílené BMS. 

V těchto protokolech se uvedou tyto údaje: 

Or. en 

Odůvodnění 

Příslušná ustanovení právních aktů o informačních systémech týkající se protokolů 

neobsahují výraz „zejména“, který je velmi neurčitý. Odkaz by měl uvádět hraniční kontroly 

SIS, a nikoli SIS v oblasti prosazování práva. Oprava chyby. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) orgán členského státu nebo 

agentura Unie, které zahájily 

vyhledávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) výsledky vyhledávání a datum a čas 

výsledku; 

f) výsledky vyhledávání a datum a čas 

výsledku a informační systém Unie, ze 

kterého údaje pocházejí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) v souladu s vnitrostátními pravidly, 

případně nařízením (EU) 45/2001 

identifikační značka osoby, která 

vyhledávání provedla. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě toho členské státy a agentury Unie 

vedou protokoly o individuálních 

a specifických identifikátorech osoby 

provádějící vyhledávání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ze zabezpečeného komunikačního 

kanálu mezi CIR, členskými státy 

a subjekty EU, které jsou oprávněné 

používat Evropský vyhledávací portál 

(ESP) v souladu s unijním právem; 

b) ze zabezpečeného komunikačního 

kanálu mezi CIR, členskými státy 

a agenturami Unie, které jsou oprávněné 

používat CIR v souladu s vnitrostátním 

a unijním právem; 

Or. en 

Odůvodnění 

Odkaz na CIR opravuje chybu v návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) centrální záložní CIR, které by 

zajišťovalo veškeré funkce hlavního CIR 

a poskytlo podobnou úroveň výkonu 

v případě selhání CIR. CIR a záložní CIR 

mohou být provozovány souběžně. CIR 

a záložní CIR jsou umístěny na 

technických stránkách agentury eu-LISA. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud dojde v systému EES, VIS 

a [ETIAS] k doplnění, změně nebo výmazu 

údajů, automaticky se odpovídajícím 

způsobem doplní, změní nebo vymažou 

údaje uvedené v článku 18 uložené 

v individuálním souboru CIR. 

1. Aniž by docházelo k duplikování 

údajů z příslušných informačních systémů 

Unie, pokud dojde v systému EES, VIS 

a [ETIAS] k doplnění, změně nebo výmazu 

údajů, automaticky se odpovídajícím 

způsobem současně doplní, změní nebo 

vymažou údaje uvedené v článku 18 

uložené v individuálním souboru CIR. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Pokud policejní orgán členského 

státu nebyl schopen zjistit totožnost osoby 

na základě cestovního dokladu nebo 

údajů o totožnosti poskytnutých touto 

osobou v souladu s pravidly a postupy 

stanovenými vnitrostátním právem nebo 

pokud existují pochybnosti o pravosti 

cestovního dokladu nebo totožnosti jeho 

držitele, může tento orgán vyhledávat 

v CIR v souladu s pravidly stanovenými 

v odstavcích 1 a 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je policejní orgán členského státu na 

základě vnitrostátních legislativních 

opatření uvedené v odstavci 2 zmocněn, 

může výhradně pro účely zjištění totožnosti 

osoby vyhledávat v CIR s využitím 

biometrických údajů této osoby, které 

získal během kontroly totožnosti. 

Pokud nastane situace uvedená v odstavci 

-1 a pokud je policejní orgán členského 

státu na základě vnitrostátních 

legislativních opatření uvedené v odstavci 

2 zmocněn, může výhradně pro účely 

zjištění totožnosti osoby, která je fyzicky 

přítomná, vyhledávat v CIR s využitím 

biometrických údajů této osoby, které 

získal během kontroly totožnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud vyhledávání ukáže, že údaje o této 

osobě jsou uložené v CIR, je orgánu 

členského státu umožněno nahlížet do 

údajů uvedených v čl. 18 odst. 1. 

Pokud vyhledávání ukáže, že údaje o této 

osobě jsou uložené v CIR, je policejnímu 

orgánu členského státu umožněno nahlížet 

do údajů uvedených v čl. 18 odst. 1. 

Z náhledu není patrné, do kterého 

informačního systému Unie údaje patří. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud nelze biometrické údaje osoby 

použít nebo pokud vyhledávání na základě 

těchto údajů není úspěšné, měly by se pro 

vyhledávání použít údaje o totožnosti dané 

osoby ve spojení s údaji v cestovním 

dokladu nebo s použitím údajů 

o totožnosti poskytnutých touto osobou. 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy, které si přejí využít 

možnost stanovenou v tomto článku, 

přijmou příslušná vnitrostátní legislativní 

opatření. Taková legislativní opatření 

vymezí přesné účely kontrol totožnosti 

v rámci účelů uvedených v čl. 2 odst. 1 

písm. b) a c). Členské státy určí příslušné 

policejní orgány a stanoví postupy, 

podmínky a kritéria takových kontrol. 

2. Členské státy, které si přejí využít 

možnost stanovenou v tomto článku, 

přijmou příslušná vnitrostátní legislativní 

opatření. Taková legislativní opatření 

vymezí přesné účely kontrol totožnosti 

v rámci účelů uvedených v čl. 2 odst. 2 

písm. b) a stanoví postupy, podmínky 

a kritéria pro takové kontroly. Určí 

příslušné policejní orgány. Členské státy, 

které tuto možnost využívají, předají 

Komisi znění svých vnitrostátních 

legislativních opatření. 

Or. en 

Odůvodnění 

Postupy, podmínky a kritéria pro tyto kontroly využívající informační systémy EU by měly být 

stanoveny v právních předpisech. Znění těchto právních předpisů by mělo být předáno 

Komisi, aby byla zajištěna určitá míra transparentnosti ohledně používání těchto ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Odpověď, že údaje o dané osobě jsou 

zaneseny v některém ze systémů 

uvedených v odstavci 1, lze použít pouze 

pro účely podání žádosti o přístup 

v souladu s podmínkami a postupy 

stanovenými v příslušných právních 

nástrojích, jimiž se upravuje tento přístup. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje uvedené v čl. 18 odst. 1 a 2 

se z CIR vymažou v souladu s příslušnými 

ustanoveními o uchovávání údajů [nařízení 

o EES], nařízení o VIS a [nařízení 

o ETIAS]. 

1. Údaje uvedené v čl. 18 odst. 1 a 2 

se z CIR automaticky vymažou v souladu 

s příslušnými ustanoveními o uchovávání 

údajů [nařízení o EES], nařízení o VIS 

a [nařízení o ETIAS]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Individuální soubor je v CIR uložen 

tak dlouho, dokud jsou odpovídající údaje 

uloženy alespoň v jednom z informačních 

systémů, jejichž údaje jsou obsaženy 

v CIR. Vytvoření propojení nemá vliv na 

období uchovávání jednotlivých položek 

propojených údajů. 

2. Individuální soubor je v CIR uložen 

tak dlouho, dokud jsou odpovídající údaje 

uloženy alespoň v jednom z informačních 

systémů, jejichž údaje jsou obsaženy 

v CIR. Vytvoření propojení nemá vliv na 

období uchovávání jednotlivých položek 

propojených údajů. Jakmile budou 

odstraněny všechny údaje, ke kterým je 

vytvořeno propojení, automaticky se také 

odstraní propojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V souvislosti s jakýmkoli přístupem 

do CIR podle čl. 20 vede agentura eu-LISA 

2. V souvislosti s jakýmkoli přístupem 

do CIR podle čl. 20 vede agentura eu-LISA 
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protokoly o všech operacích zpracování 

údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se 

uvedou zejména tyto údaje: 

protokoly o všech operacích zpracování 

údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se 

uvedou tyto údaje: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. -a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) orgán členského státu, který 

zahájil vyhledávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) výsledky vyhledávání; d) výsledky vyhledávání a informační 

systém Unie, ze kterého údaje pocházejí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) v souladu s vnitrostátními pravidly 

nebo nařízením (EU) 2016/794, případně 

nařízením (EU) 45/2001 identifikační 

značka osoby, která vyhledávání provedla. 

vypouští se 

Or. en 



 

PR\1159909CS.docx 43/93 PE622.263v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě toho členské státy vedou protokoly 

o individuálních a specifických 

identifikátorech osoby provádějící 

vyhledávání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V souvislosti s jakýmkoli přístupem 

do CIR podle článku 21 vede agentura eu-

LISA protokoly o všech operacích 

zpracování údajů v rámci CIR. V těchto 

protokolech se uvádí zejména tyto údaje: 

3. V souvislosti s jakýmkoli přístupem 

do CIR podle článku 21 vede agentura eu-

LISA protokoly o všech operacích 

zpracování údajů v rámci CIR. V těchto 

protokolech se uvádí tyto údaje: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 – písm. -a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) orgán členského státu, který 

zahájil vyhledávání; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) případné údaje použité k zaslání 

dotazu; 

c) údaje použité k zaslání dotazu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) případné výsledky vyhledávání; d) výsledky vyhledávání a informační 

systém Unie, ze kterého údaje pocházejí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) v souladu s vnitrostátními pravidly 

nebo nařízením (EU) 2016/794, případně 

nařízením (EU) 45/2001 identifikační 

značka osoby, která vyhledávání provedla. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 



 

PR\1159909CS.docx 45/93 PE622.263v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě toho členské státy vedou protokoly 

o individuálních a specifických 

identifikátorech osoby provádějící 

vyhledávání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souvislosti s jakýmkoli přístupem do 

CIR podle článku 22 vede agentura eu-

LISA protokoly o všech operacích 

zpracování údajů v rámci CIR. V těchto 

protokolech se uvádí zejména tyto údaje: 

V souvislosti s jakýmkoli přístupem do 

CIR podle článku 22 vede agentura eu-

LISA protokoly o všech operacích 

zpracování údajů v rámci CIR. V těchto 

protokolech se uvádí tyto údaje: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odkaz na vnitrostátní spis; a) účel přístupu a odkaz na 

vnitrostátní spis; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) druh údajů použitých k zahájení 

vyhledávání; 

c) údaje použité k zahájení 

vyhledávání nebo v případě vyhledávání 

s biometrickými údaji druh údajů 

použitých k zahájení vyhledávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) výsledky vyhledávání; d) výsledky vyhledávání a informační 

systém Unie, ze kterého údaje pocházejí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) v souladu s vnitrostátními pravidly 

nebo nařízením (EU) 2016/794, případně 

nařízením (EU) 45/2001 identifikační 

značka pracovníka, který vyhledávání 

provedl, a pracovníka, který vyhledávání 

nařídil. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 
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 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě toho členské státy vedou protokoly 

o individuálních a specifických 

identifikátorech osoby provádějící 

vyhledávání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Protokoly o takovém přístupu pravidelně 

ověřuje příslušný dozorový úřad zřízený 

v souladu s článkem 51 nařízení (EU) 

2016/679 nebo v souladu s článkem 41 

směrnice 2016/680, a to v intervalech 

nepřekračujících šest měsíců, s cílem 

ověřit, zda jsou dodržovány postupy 

a podmínky stanovené v čl. 22 odst. 1 až 3. 

Protokoly o takovém přístupu pravidelně 

ověřuje příslušný dozorový úřad zřízený 

v souladu s článkem 51 nařízení (EU) 

2016/679 nebo v souladu s článkem 41 

směrnice (EU) 2016/680, a to v intervalech 

nepřekračujících šest měsíců, s cílem 

ověřit, zda jsou dodržovány postupy 

a podmínky stanovené v čl. 22 odst. 1 až 3. 

Agentura eu-LISA zpřístupní dozorovým 

úřadům praktický nástroj, který usnadní 

a co nejvíce zautomatizuje ověřování 

protokolů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Agentury Unie vedou protokoly 

o vyhledávání, které provedli pracovníci 

s řádným oprávněním k používání CIR 

podle článku 22. 

Or. en 



 

PE622.263v01-00 48/93 PR\1159909CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Agentura eu-LISA vede protokoly 

související s historií údajů uložených 

v individuálním souboru pro účely 

vymezené v odstavci 6. Protokoly 

související s historií údajů se vymažou, 

jakmile dojde k vymazání údajů. 

7. Agentura eu-LISA vede protokoly 

související s historií údajů uložených 

v individuálním souboru pro účely 

vymezené v odstavci 6. Protokoly 

související s historií údajů se vymažou, 

jakmile dojde k automatickému vymazání 

údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) centrálám SIRENE členských států, 

které vytvářejí [záznam v SIS v souladu 

s nařízením o systému SIS v oblasti 

hraničních kontrol]; 

e) centrálám SIRENE členských států, 

které vytvářejí nebo aktualizují [záznam 

v SIS v souladu s nařízením o systému SIS 

v oblasti hraničních kontrol]; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Odhalování vícenásobných 

totožností bude zahájeno pouze pro 

porovnání údajů dostupných v jednom 

informačním systému s údaji dostupnými 

v jiných informačních systémech. 

4. Odhalování vícenásobných 

totožností bude zahájeno pouze pro 

porovnání údajů dostupných v jednom 

informačním systému Unie s údaji 

dostupnými v jiných informačních 
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systémech Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 6 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise stanoví technická pravidla pro 

spojování údajů z různých informačních 

systémů prostřednictvím prováděcích aktů. 

Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 

odst. 2. 

Komise ve spolupráci s agenturou eu-

LISA stanoví technická pravidla pro 

spojování údajů z různých informačních 

systémů Unie prostřednictvím prováděcích 

aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 

odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud je orgánem odpovědným za 

ověření různých totožností v souboru údajů 

souvisejících s potvrzením totožnosti 

pohraniční orgán, který v souladu 

s článkem 14 nařízení o EES vytváří nebo 

aktualizuje individuální soubor v systému 

EES, a pokud je výsledkem žluté 

propojení, provede pohraniční orgán další 

ověření v rámci kontroly ve druhé linii. 

Během této kontroly ve druhé linii mají 
pohraniční orgány přístup k souvisejícím 

údajům obsaženým v příslušném souboru 

údajů souvisejících s potvrzením 

totožnosti, posoudí různé totožnosti a 

v souladu s články 31 až 33 aktualizují 

propojení a neprodleně je doplní do 

souboru údajů souvisejících s potvrzením 

4. Pokud je orgánem odpovědným za 

ověření různých totožností v souboru údajů 

souvisejících s potvrzením totožnosti 

pohraniční orgán, který v souladu 

s článkem 14 nařízení o EES vytváří nebo 

aktualizuje individuální soubor v systému 

EES, a pokud je výsledkem žluté 

propojení, provede pohraniční orgán další 

ověření. Pohraniční orgány mají přístup 

k souvisejícím údajům obsaženým 

v příslušném souboru údajů souvisejících 

s potvrzením totožnosti, posoudí různé 

totožnosti a v souladu s články 31 až 33 

tohoto nařízení aktualizují propojení 

a neprodleně je doplní do souboru údajů 

souvisejících s potvrzením totožnosti. 
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totožnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Než získají oprávnění k ověřování 

totožnosti, absolvují zaměstnanci orgánů 

uvedených v odstavcích 1 a 2 zvláštní 

školení v oblasti ověřování různých 

totožností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) propojené údaje mají stejné údaje 

o totožnosti, ale odlišné biometrické údaje, 

a neproběhlo žádné manuální ověření 

různé totožnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Propojení mezi údaji ze dvou či 

více informačních systémů se označí jako 

zelené, pokud propojené údaje nesdílejí 

stejné biometrické údaje, ale mají podobné 

údaje o totožnosti, a orgán odpovědný za 

ověření různých totožností dospěl k závěru, 

že odkazuje na dvě různé osoby. 

1. Propojení mezi údaji ze dvou či 

více informačních systémů se označí jako 

zelené, pokud: 

 a)  propojené údaje nesdílejí stejné 

biometrické údaje, ale mají podobné údaje 

o totožnosti, a orgán odpovědný za ověření 

různých totožností dospěl k závěru, že 

odkazuje na dvě různé osoby; 

 b)  propojené údaje mají stejné nebo 

podobné biometrické údaje a orgán 

odpovědný za ověření různých totožností 

dospěl k závěru, že odkazují na dvě 

odlišné osoby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Aniž jsou dotčena ustanovení 

týkající se zpracování záznamů v SIS 

uvedená v [nařízení o SIS v oblasti 

hraničních kontrol, nařízení o SIS 

v oblasti prosazování práva a nařízení 

o SIS v oblasti navracení neoprávněně 

pobývajících osob] a aniž jsou dotčena 

omezení nezbytná pro ochranu bezpečnosti 

a veřejného pořádku, prevenci trestné 

činnosti a záruku, že nedojde k ohrožení 

žádného vnitrostátního vyšetřování, pokud 

se vytvoří červené propojení, orgán 

odpovědný za ověření různých totožností 

informuje dotčenou osobu o existenci 

4. Aniž jsou dotčena omezení 

nezbytná pro ochranu bezpečnosti 

a veřejného pořádku, prevenci trestné 

činnosti a záruku, že nedojde k ohrožení 

žádného vnitrostátního vyšetřování, pokud 

se vytvoří červené propojení, orgán 

odpovědný za ověření různých totožností 

informuje dotčenou osobu o existenci 

neoprávněných totožností v souladu 

s články 12, 13 a 14 nařízení (EU) 

2016/679. 
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neoprávněných totožností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ve vhodných případech orgán 

odpovědný za ověření různých totožností. 

d) orgán odpovědný za ověření 

různých totožností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura eu-LISA vede protokoly 

o všech operacích zpracování údajů 

v systému MID. V těchto protokolech se 

uvádí zejména: 

1. Agentura eu-LISA vede protokoly 

o všech operacích zpracování údajů 

v systému MID. V těchto protokolech se 

uvádí: 

Or. en 

Odůvodnění 

Příslušná ustanovení právních aktů o informačních systémech týkající se protokolů 

neobsahují výraz „zejména“, který je velmi neurčitý. 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 – písm. -a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) orgán členského státu, který 
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zahájil vyhledávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) identifikační značka osoby, která 

vyhledávání provedla. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě toho členské státy vedou protokoly 

o individuálních a specifických 

identifikátorech osoby provádějící 

vyhledávání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Členské státy zajistí pečlivé 

sledování kvality údajů EES, [ETIAS], 

VIS, SIS, sdílené BMS, CIR a MID, aby 

se zajistilo, že splňují obecné požadavky 

na řádné fungování příslušného 

informačního systému Unie a složek 
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interoperability. Členské státy rovněž 

zajistí, aby všichni zaměstnanci, kteří 

vkládají údaje do kteréhokoli z těchto 

systémů, absolvovali předchozí školení 

v oblasti kvality údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Expertní skupina na vysoké úrovni doporučila postupy pro podávání zpráv o kvalitě údajů 

a příslušné vzdělávací moduly týkající se kvality údajů pro zaměstnance odpovědné za 

zadávání údajů do systémů na vnitrostátní úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura eu-LISA zavede 

mechanismy a postupy pro 

automatizovanou kontrolu kvality údajů, 

jež se budou vztahovat na údaje uložené 

v systému EES, [ETIAS], VIS, SIS, 

sdílené službě pro porovnávání 

biometrických údajů (sdílená BMS), 

společném úložišti údajů o totožnosti 

(CIR) a v detektoru vícenásobné totožnosti 

(MID). 

1. Agentura eu-LISA zavede 

mechanismy a postupy pro 

automatizovanou kontrolu kvality údajů, 

jež se budou vztahovat na údaje uložené 

v systému EES, [ETIAS], VIS, SIS, sdílená 

BMS a CIR. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do EES, [ETIAS], VIS, SIS, sdílené 

BMS, CIR a MID mohou být vkládány 

pouze údaje, které splňují minimální 

normy kvality. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud se některý orgán pokusí vložit 

údaje, které nesplňují příslušné minimální 

normy kvality, okamžitě obdrží 

automatické varování ze systému, že data 

nemohou být vložena, spojené s návrhem 

metody k dosažení minimálních norem 

kvality. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura eu-LISA pravidelně 

předkládá zprávy o mechanismech 

a postupech pro automatizovanou kontrolu 

kvality údajů a o společných ukazatelích 

kvality údajů členským státům. Agentura 

eu-LISA rovněž pravidelně předkládá 

Komisi zprávy, jež se týkají vzniklých 

problémů a dotčených členských států. 

3. Agentura eu-LISA pravidelně 

předkládá zprávy o mechanismech 

a postupech pro automatizovanou kontrolu 

kvality údajů a o společných ukazatelích 

kvality údajů členským státům.  Agentura 

eu-LISA rovněž pravidelně předkládá 

Komisi zprávy, jež se týkají vzniklých 

problémů a dotčených členských států. 

Agentura eu-LISA na požádání předloží 

tuto zprávu Evropskému parlamentu 

a Radě. Zprávy předkládané podle tohoto 

odstavce neobsahují žádné osobní údaje.  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  120 

Návrh nařízení 

Článek 37 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 37a 

 Dostupnost a doba odezvy na dotazování 

 Všechny složky interoperability jsou 

vytvořeny a řízeny tak, aby zajišťovaly 

rychlý, bezproblémový, účinný a řízený 

přístup a plnou dostupnost v souladu 

s ustanovením čl. 53 odst. 1 s takovou 

dobou odezvy, která odpovídá provozním 

potřebám orgánů členských států. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Norma UMF se použije při vývoji 

systému EES, [ETIAS], Evropského 

vyhledávacího portálu, CIR, MID 

a případně při vývoji nových modelů pro 

výměnu informací a informačních systémů 

v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ze 

strany agentury eu-LISA nebo jakéhokoli 

jiného orgánu EU. 

2. Norma UMF se použije při vývoji 

systému EES, [ETIAS], ESP, CIR, MID 

a je-li to proveditelné případně při vývoji 

nových modelů pro výměnu informací 

a informačních systémů Unie v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí ze strany 

agentury eu-LISA nebo jakýchkoli jiných 

agentur Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 3 



 

PR\1159909CS.docx 57/93 PE622.263v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zavedení normy UMF může být 

zváženo v případě systému VIS, SIS a 

v jakýchkoli stávajících nebo nových 

modelech pro přeshraniční výměnu 

informací a v informačních systémech 

v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, 

které vyvíjejí členské státy nebo 

přidružené země. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení nemá žádnou právní hodnotu, takže nepatří do nařízení. Doporučujeme spíše 

jej přesunout do bodu odůvodnění. 

 

Pozměňovací návrh  123 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se centrální úložiště pro 

účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) 

za účelem podpory cílů systému EES, VIS, 

[ETIAS] a SIS a vytváření 

mezisystémových statistických údajů 

a analytických zpráv pro politické 

a provozní účely a pro účely kvality údajů. 

1. Zřizuje se centrální úložiště pro 

účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) 

za účelem podpory cílů systému EES, VIS, 

[ETIAS] a SIS a poskytování 

mezisystémových statistických údajů 

a analytických zpráv pro politické 

a provozní účely a pro účely kvality údajů.  

Or. en 

Odůvodnění 

Výraz „vytváření“ by mohl být nesprávně pochopen, jako by existovalo nějaké další 

zpracování. 

 

Pozměňovací návrh  124 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Europol může přistupovat 

k údajům obsaženým v CRRS v rámci 

plnění svých úkolů uvedených v článku 4 

nařízení (EU) 2016/794. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž může přistupovat 

k údajům obsaženým v CRRS v rámci 

plnění svých úkolů uvedených v článku 8 

nařízení (EU) 2016/1624. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura eu-LISA údaje 

anonymizuje a tyto anonymizované údaje 

zaznamená v CRRS. Anonymizace údajů 

je automatizovaná. 

3. Agentura eu-LISA údaje 

anonymizuje a tyto anonymizované údaje 

zaznamená v CRRS. Anonymizace údajů 

je automatizovaná. Zaměstnancům 

agentury eu-LISA by neměl být udělen 

přímý přístup k žádným osobním údajům 

uloženým v informačních systémech EU 

nebo ve složkách interoperability. 

Or. en 



 

PR\1159909CS.docx 59/93 PE622.263v01-00 

 CS 

Odůvodnění 

Ustanovení týkající se zaměstnanců eu-LISA je obsaženo v bodě odůvodnění 47 návrhu 

Komise. Vzhledem k právně nezávazné povaze bodů odůvodnění by mělo být obsaženo 

v článku. 

 

Pozměňovací návrh  127 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Údaje obsažené v CRRS neumožňují 

zjištění totožnosti jednotlivců. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato část je doplněna jako důležitá záruka. 

 

Pozměňovací návrh  128 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) z ústřední infrastruktury, kterou 

tvoří úložiště údajů umožňující 

anonymizaci údajů; 

a) z ústřední infrastruktury, kterou 

tvoří úložiště údajů a mechanismus 

umožňující anonymizaci údajů, které mají 

být v tomto úložišti uloženy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) za správce údajů v souladu s čl. 2 

písm. b) nařízení (ES) č. 45/2001 se ve 

a) za správce údajů v souladu s čl. 2 

písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 se ve 
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vztahu ke zpracování osobních údajů 

ústřední jednotkou ETIAS považuje 

Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž; 

vztahu ke zpracování osobních údajů 

ústřední jednotkou ETIAS považuje 

Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž; 

Or. en 

Odůvodnění 

Oprava chyby. V čl. 2 písm. d) nařízení č. 45/2001 je definice „správce“. 

 

Pozměňovací návrh  130 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V souvislosti s řízením bezpečnosti 

informací složek interoperability se za 

správce údajů ve smyslu nařízení (ES) č. 

45/2001 považuje agentura eu-LISA. 

Or. en 

Odůvodnění 

Uvedeno do souladu se zněním ETIAS. 

 

Pozměňovací návrh  131 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souvislosti se zpracováním osobních 

údajů v CIR se za zpracovatele údajů 

v souladu s čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 

45/2001 považuje agentura eu-LISA. 

V souvislosti se zpracováním osobních 

údajů ve sdílené BMS, CIR a MID, se za 

zpracovatele údajů v souladu s čl. 2 písm. 

e) nařízení (ES) č. 45/2001 považuje 

agentura eu-LISA.  

Or. en 
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Odůvodnění 

Je třeba doplnit dvě chybějící složky interoperability, ve kterých probíhá zpracování dat. Není 

zapotřebí doplňovat ESP, protože zde nedochází k žádnému zpracování osobních údajů. 

 

Pozměňovací návrh  132 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura eu-LISA a orgány 

členských států zajistí bezpečnost 

zpracování osobních údajů, k němuž 

dochází v souladu s uplatňováním tohoto 

nařízení. Agentura eu-LISA, [ústřední 

jednotka ETIAS] a orgány členských států 

spolupracují při úkolech týkajících se 

bezpečnosti údajů. 

1. Agentura eu-LISA, orgány 

členských států a Europol zajistí 

bezpečnost zpracování osobních údajů, 

k němuž dochází v souladu s tímto 

nařízením. Agentura eu-LISA, [ústřední 

jednotka ETIAS], Europol a orgány 

členských států spolupracují při úkolech 

týkajících se bezpečnosti údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Europol rovněž zpracovává údaje, a proto by měl být uveden v tomto článku. Formulace „v 

souladu s uplatňováním tohoto nařízení“ není zřejmá. 

 

Pozměňovací návrh  133 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) zabránit neoprávněným osobám 

v přístupu k zařízení pro zpracování údajů 

a dalším zařízením; 

Or. en 

Odůvodnění 

Uvedeno do souladu s článkem 43 EES. 
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Pozměňovací návrh  134 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) zabránit neoprávněným osobám 

využívajícím zařízení pro přenos údajů 

v použití automatizovaných systémů 

zpracování údajů; 

Or. en 

Odůvodnění 

Uvedeno do souladu s článkem 43 EES. 

 

Pozměňovací návrh  135 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) zajistit, aby v případě přerušení 

bylo možné obnovit běžný provoz 

nainstalovaných systémů; 

Or. en 

Odůvodnění 

Uvedeno do souladu s článkem 43 EES. 

 

Pozměňovací návrh  136 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – písm. h b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 hb) zajistit spolehlivost tím, že zaručí, 

aby veškeré závady fungování složek 

interoperability byly řádně nahlášeny; 
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Or. en 

Odůvodnění 

Uvedeno do souladu s článkem 43 EES. 

 

Pozměňovací návrh  137 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy přijmou opatření 

rovnocenná opatřením uvedeným 

v odstavci 3, pokud jde o zpracování 

osobních údajů orgány s oprávněným 

přístupem ke všem složkám 

interoperability. 

4. Členské státy, Europol a ústřední 

jednotka ETIAS přijmou opatření 

rovnocenná opatřením uvedeným 

v odstavci 3, pokud jde o zpracování 

osobních údajů orgány s oprávněným 

přístupem ke všem složkám 

interoperability. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Důvěrnost údajů SIS Důvěrnost údajů 

Or. en 

Odůvodnění 

Není zřejmé, proč by se povinnosti týkající se důvěrnosti údajů měly omezovat na údaje SIS. 

 

Pozměňovací návrh  139 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát uplatní 

v souladu se svým vnitrostátním právem na 

všechny osoby a subjekty, které musí 

pracovat s údaji SIS dostupnými 

prostřednictvím složek interoperability, 

příslušná pravidla služebního tajemství 

nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování 

důvěrnosti. Tato povinnost trvá i poté, co 

dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo 

zaměstnanecký poměr, nebo poté, co 

dotyčné subjekty ukončí svou činnost. 

1. Každý členský stát uplatní 

v souladu se svým vnitrostátním právem na 

všechny osoby a subjekty, které musí 

pracovat s údaji dostupnými 

prostřednictvím složek interoperability, 

příslušná pravidla služebního tajemství 

nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování 

důvěrnosti. Tato povinnost trvá i poté, co 

dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo 

zaměstnanecký poměr, nebo poté, co 

dotyčné subjekty ukončí svou činnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž je dotčen článek 17 

služebního řádu úředníků Evropské unie 

a pracovního řádu ostatních zaměstnanců 

Unie, agentura eu-LISA použije na 

všechny své zaměstnance, kteří musí 

pracovat s údaji SIS, odpovídající pravidla 

služebního tajemství nebo jiné obdobné 

povinnosti zachování důvěrnosti, které jsou 

srovnatelné s normami stanovenými 

v odstavci 1. Tato povinnost trvá i poté, co 

dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo 

zaměstnanecký poměr, nebo poté, co 

ukončí svou činnost. 

2. Aniž je dotčen článek 17 

služebního řádu úředníků Evropské unie 

a pracovního řádu ostatních zaměstnanců 

Unie, agentura eu-LISA použije na 

všechny své zaměstnance, kteří musí 

pracovat s údaji, odpovídající pravidla 

služebního tajemství nebo jiné obdobné 

povinnosti zachování důvěrnosti, které jsou 

srovnatelné s normami stanovenými 

v odstavci 1 tohoto článku. Tato povinnost 

trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svůj 

úřad nebo zaměstnanecký poměr, nebo 

poté, co ukončí svou činnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 2 a (nový) 



 

PR\1159909CS.docx 65/93 PE622.263v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pokud agentura eu-LISA nebo 

některý členský stát spolupracuje na 

jakýchkoli úkolech souvisejících se 

složkami interoperability s externími 

dodavateli, pečlivě sleduje činnosti 

dodavatele s cílem zajistit dodržování 

všech ustanovení tohoto nařízení, zejména 

s ohledem na bezpečnost, důvěrnost 

a ochranu údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Aniž je dotčeno ohlašování 

a oznamování případů porušení 

zabezpečení osobních údajů podle článku 

33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 

směrnice (EU) 2016/680 či podle obou 

ustanovení, ohlásí členské státy 

bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře 

eu-LISA a evropskému inspektorovi 

ochrany údajů. V případě bezpečnostního 

incidentu v ústřední infrastruktuře složek 

interoperability uvědomí agentura eu-LISA 

Komisi a evropského inspektora ochrany 

údajů. 

3. Aniž je dotčeno ohlašování 

a oznamování případů porušení 

zabezpečení osobních údajů podle článku 

33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 

směrnice (EU) 2016/680 či podle obou 

ustanovení, ohlásí členské státy a Europol 

jakékoli bezpečnostní incidenty 

neprodleně Komisi, agentuře eu-LISA 

a evropskému inspektorovi ochrany údajů. 

V případě bezpečnostního incidentu 

v ústřední infrastruktuře složek 

interoperability uvědomí agentura eu-LISA 

Komisi a evropského inspektora ochrany 

údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Informace o bezpečnostním 

incidentu, který má nebo může mít dopad 

na provoz složek interoperability nebo na 

dostupnost, neporušenost a důvěrnost 

údajů, jsou poskytnuty členským státům 

a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení 

incidentů poskytnutým agenturou eu-LISA. 

4. Informace o bezpečnostním 

incidentu, který má nebo může mít dopad 

na provoz složek interoperability nebo na 

dostupnost, neporušenost a důvěrnost 

údajů, jsou neprodleně poskytnuty 

členským státům, případně ústřední 

jednotce ETIAS, a Europolu a nahlášeny 

v souladu s plánem pro řešení incidentů 

poskytnutým agenturou eu-LISA. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. V případě bezpečnostního incidentu 

dotčené členské státy a agentura eu-LISA 

spolupracují. Komise stanoví parametry 

tohoto procesu spolupráce prostřednictvím 

prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem 

uvedeným v čl. 64 odst. 2. 

5. V případě bezpečnostního incidentu 

dotčené členské státy, ústřední jednotka 

ETIAS, Europol a agentura eu-LISA 

spolupracují. Komise stanoví parametry 

tohoto procesu spolupráce prostřednictvím 

prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem 

uvedeným v čl. 64 odst. 2.  

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhujeme uvést do souladu se zněním ETIAS. 

 

Pozměňovací návrh  145 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy a příslušné subjekty EU 

zajistí, aby každý orgán, který má právo na 

Členské státy a příslušné agentury EU 

zajistí, aby každý orgán, který má právo na 
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přístup ke složkám interoperability, přijal 

opatření nezbytná pro dohled nad 

dodržováním tohoto nařízení a v případě 

potřeby spolupracoval s dozorovým 

úřadem. 

přístup ke složkám interoperability, přijal 

opatření nezbytná pro dohled nad 

dodržováním tohoto nařízení 

a spolupracoval s dozorovým úřadem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Návrh nařízení 

Článek 45 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 45a 

 Sankce 

 Členské státy stanoví sankce za porušení 

tohoto nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Návrh nařízení 

Článek 45 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 45b 

 Odpovědnost 

 1.  Aniž je dotčeno právo na náhradu 

škody ze strany správce nebo zpracovatele 

a odpovědnost správce nebo zpracovatele 

podle nařízení (ES) č. 45/2001 a (EU) 

2016/679 a směrnice (EU) 2016/680: 

 a)  každá osoba nebo členský stát, 

jimž vznikla hmotná či nehmotná škoda 

v důsledku nezákonného zpracování 

osobních údajů nebo jiného činu 



 

PE622.263v01-00 68/93 PR\1159909CS.docx 

CS 

neslučitelného s tímto nařízením ze strany 

některého členského státu, má nárok na 

náhradu vzniklé škody od tohoto 

členského státu; 

 b)  každá osoba nebo členský stát, 

jimž vznikla hmotná či nehmotná škoda 

v důsledku jakéhokoliv činu 

neslučitelného s tímto nařízením ze strany 

agentury eu-LISA, má nárok na náhradu 

vzniklé škody od agentury eu-LISA. 

Agentura eu-LISA rovněž odpovídá za 

nezákonné zpracování osobních údajů 

v souladu se svou úlohou zpracovatele 

nebo případně správce. 

 Dotčený členský stát nebo agentura eu-

LISA jsou zcela nebo zčásti zproštěny 

odpovědnosti, pokud se prokáže, že 

událost vedoucí ke vzniku škody 

nezavinily. 

 2. Pokud jakékoli nesplnění povinností 

členského státu podle tohoto nařízení 

způsobí složkám interoperability škodu, 

nese tento členský stát odpovědnost za toto 

poškození, ledaže by agentura eu-LISA 

nebo jiný členský, na který se vztahuje 

toto nařízení, opomenuly přijmout 

přiměřená opatření k zabránění vzniku 

škody nebo zmírnění jejích následků. 

 3. Uplatnění nároku na náhradu škody 

vůči členskému státu za škodu uvedenou 

v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním 

právem žalovaného členského státu. 

Uplatnění nároku na náhradu škody vůči 

správci nebo agentuře eu-LISA za škodu 

uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí 

podmínkami stanovenými ve Smlouvách. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčeno právo na 

informace uvedené v článcích 11 a 12 

nařízení (ES) 45/2001 a článcích 13 a 14 

nařízení (EU) 2016/679, musí být osoby, 

jejichž údaje jsou uloženy ve sdílené 

službě pro porovnávání biometrických 

údajů, společném úložišti údajů 

o totožnosti nebo v detektoru vícenásobné 

totožnosti, v době, kdy se jejich údaje 

shromažďují, informováni orgánem 

shromažďujícím jejich údaje o tom, že 

jejich osobní údaje jsou zpracovávány pro 

účely tohoto nařízení, a musí jim být 

poskytnuty kontaktní údaje příslušných 

správců údajů a informace o postupech 

pro výkon jejich práv na přístup, opravu 

a vymazání, jakož i kontaktní údaje 

evropského inspektora ochrany údajů 

a vnitrostátního dozorového úřadu 

v členském státě, který je odpovědný za 

shromažďování údajů. 

1. Orgán shromažďující údaje osob, 

jejichž údaje jsou uloženy ve sdílené 

službě pro porovnávání biometrických 

údajů, společném úložišti údajů 

o totožnosti nebo v detektoru vícenásobné 

totožnosti, jim poskytne informace 

v souladu s požadavky podle článků 11 

a 12 nařízení (ES) č. 45/2001 a článků 12, 

13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 

způsobem, který tato ustanovení požadují. 

Orgán poskytne informace v době, kdy 

jsou údaje o těchto osobách 

shromažďovány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem výkonu svých práv 

podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) 

č. 45/2001 a článků 15, 16, 17 a 18 

nařízení (EU) 2016/679 má každá osoba 

právo obrátit se na členský stát odpovědný 

za manuální ověření různých totožností 

nebo na jakýkoli členský stát, který žádost 

posoudí a odpoví na ni. 

1. Za účelem výkonu svých práv 

podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) 

č. 45/2001 a článků 15, 16, 17 a 18 

nařízení (EU) 2016/679 v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů v CIR, 

sdílené BMS a MID, má každá osoba 

právo obrátit se na členský stát odpovědný 

za manuální ověření různých totožností 

nebo na jakýkoli jiný členský stát, který 

žádost posoudí a odpoví na ni. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  150 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členský stát odpovědný za 

manuální ověření různých totožností 

uvedené v článku 29 nebo členský stát, 

kterému byla žádost podána, na tuto žádost 

odpoví do 45 dnů od jejího přijetí. 

2. Členský stát odpovědný za 

manuální ověření různých totožností 

uvedené v článku 29 nebo členský stát, 

kterému byla žádost podána, na tuto žádost 

odpoví co nejdříve, a to nejpozději do 45 

dnů od jejího přijetí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud je žádost o opravu nebo 

vymazání osobních údajů zaslána jinému 

členskému státu, než je odpovědný členský 

stát, členský stát, kterému byla žádost 

podána, se do sedmi dnů obrátí na orgány 

odpovědného členského státu a odpovědný 

členský stát do 30 dní ode dne, kdy se na 

něj tento členský stát obrátil, zkontroluje 

správnost údajů a zákonnost zpracování 

údajů. 

3. Pokud je žádost o přístup, opravu 

nebo vymazání osobních údajů zaslána 

jinému členskému státu, než je odpovědný 

členský stát, členský stát, kterému byla 

žádost podána, se do sedmi dnů obrátí na 

orgány odpovědného členského státu 

a odpovědný členský stát co nejdříve, a to 

nejpozději do 30 dní ode dne, kdy se na něj 

tento členský stát obrátil, zkontroluje 

správnost údajů a zákonnost zpracování 

údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud je v návaznosti na toto 

přezkoumání zjištěno, že údaje uložené 

v detektoru vícenásobné totožnosti (MID) 

jsou věcně nesprávné nebo že byly 

zaznamenány nezákonně, odpovědný 

členský stát nebo případně členský stát, 

kterému byla žádost podána, tyto údaje 

opraví nebo vymaže. 

4. Pokud je v návaznosti na toto 

přezkoumání zjištěno, že údaje uložené 

v CIR, sdílené BMS a MID jsou věcně 

nesprávné nebo že byly zaznamenány 

nezákonně, odpovědný členský stát nebo 

případně členský stát, kterému byla žádost 

podána, tyto údaje neprodleně opraví nebo 

vymaže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud jsou údaje v MID 

pozměněny odpovědným členským státem 

během doby jejich platnosti, provede 

odpovědný členský stát zpracování 

stanovené v článku 27 a případně článku 

29, aby se určilo, zda se pozměněné údaje 

mají propojit. Pokud zpracování nevykáže 

žádný pozitivní nález, odpovědný členský 

stát nebo případně členský stát, kterému 

byla žádost podána, vymaže údaje ze 

souboru údajů souvisejících s potvrzením 

totožnosti. Pokud automatizované 

zpracování vykáže jeden či více 

pozitivních nálezů, odpovědný členský stát 

vytvoří nebo aktualizuje odpovídající 

propojení v souladu s příslušnými 

ustanoveními tohoto nařízení. 

5. Pokud jsou údaje v CIR, sdílené 

BMS nebo MID pozměněny odpovědným 

členským státem během doby jejich 

platnosti, provede odpovědný členský stát 

zpracování stanovené v článku 27 

a případně článku 29, aby se určilo, zda se 

pozměněné údaje mají propojit. Pokud 

zpracování nevykáže žádný pozitivní nález, 

odpovědný členský stát nebo případně 

členský stát, kterému byla žádost podána, 

vymaže údaje ze souboru údajů 

souvisejících s potvrzením totožnosti. 

Pokud automatizované zpracování vykáže 

jeden či více pozitivních nálezů, 

odpovědný členský stát vytvoří nebo 

aktualizuje odpovídající propojení 

v souladu s příslušnými ustanoveními 

tohoto nařízení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  154 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud se odpovědný členský stát 

nebo případně členský stát, kterému byla 

žádost podána, domnívá, že údaje uložené 

v MID nejsou věcně nesprávné ani 

zaznamenané nezákonně, neprodleně 

přijme správní rozhodnutí a písemně 

vyrozumí dotčenou osobu, proč není 

ochoten opravit nebo vymazat údaje, které 

se jí týkají. 

6. Pokud se odpovědný členský stát 

nebo případně členský stát, kterému byla 

žádost podána, domnívá, že údaje uložené 

v CIR, sdílené BMS nebo MID nejsou 

věcně nesprávné ani zaznamenané 

nezákonně, neprodleně přijme správní 

rozhodnutí a písemně vyrozumí dotčenou 

osobu, proč není ochoten opravit nebo 

vymazat údaje, které se jí týkají. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. V tomto rozhodnutí se dotčené 

osobě poskytnou rovněž informace o tom, 

že má možnost napadnout rozhodnutí 

přijaté ve vztahu k žádosti podle odstavce 

3, a případně informace o tom, jakým 

způsobem podat žalobu nebo stížnost 

u příslušných orgánů nebo soudů a 

o veškeré pomoci, kterou má k dispozici, 

včetně pomoci od příslušných 

vnitrostátních dozorových úřadů. 

7. V tomto rozhodnutí se dotčené 

osobě poskytnou rovněž informace o tom, 

že má možnost napadnout rozhodnutí 

přijaté ve vztahu k žádosti podle odstavce 

3, a informace o tom, jakým způsobem 

podat žalobu nebo stížnost u příslušných 

orgánů nebo soudů a o veškeré pomoci, 

kterou má k dispozici, včetně pomoci od 

příslušných vnitrostátních dozorových 

úřadů společně s jejich kontaktními údaji. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Osobní údaje uložené ve složkách 

interoperability nebo přístupné jejich 

prostřednictvím nesmějí být předány ani 

zpřístupněny žádné třetí zemi, mezinárodní 

organizaci ani soukromému subjektu 

s výjimkou předávání údajů Interpolu za 

účelem provádění automatizovaného 

zpracování uvedeného v [čl. 18 odst. 2 

písm. b) a m) nařízení o ETIAS] nebo pro 

účely čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2016/399. 

Takové předávání osobních údajů Interpolu 

musí splňovat ustanovení článku 9 nařízení 

(ES) č. 45/2001 a kapitoly V nařízení (EU) 

2016/679. 

Aniž je dotčen [článek 55 nařízení 

o ETIAS], článek 44 nařízení (EU) 

2017/2226, článek 31 nařízení (ES) č. 

676/2008 a vyhledávání v databázích 

Interpolu prostřednictvím ESP v souladu 

s čl. 9 odst. 5 tohoto nařízení, osobní údaje 

uložené ve složkách interoperability nebo 

přístupné jejich prostřednictvím nesmějí 

být předány ani zpřístupněny žádné třetí 

zemi, mezinárodní organizaci ani 

soukromému subjektu. Předávání osobních 

údajů Interpolu musí splňovat ustanovení 

článku 9 nařízení (ES) č. 45/2001 

a kapitoly V nařízení (EU) 2016/679. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba uvést odkaz na ustanovení, jimiž se upravuje předávání údajů z příslušných 

informačních systémů. Kromě toho je třeba uvést jediné nové ustanovení o předávání v tomto 

nařízení, tj. vyhledávání údajů Interpolu prostřednictvím ESP. Právní základ pro 

automatizované zpracování pro účely posouzení žádosti o cestovní povolení je upraven 

v nařízení o ETIAS a měl by být vypuštěn. 

 

Pozměňovací návrh  157 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Každý členský stát zajistí, aby 

dozorový úřad uvedený v čl. 51 odst. 1 

nařízení (EU) 2016/679 nezávisle dohlížel 

na zákonnost zpracování osobních údajů 

podle tohoto nařízení dotčeným členským 

státem. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  158 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. -1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1a. Každý členský stát zajistí, aby byly 

vnitrostátní právní a správní předpisy 

přijaté podle směrnice (EU) 2016/680 

rovněž použitelné na přístup jeho 

policejních orgánů a určených orgánů do 

složek interoperability, a to i ve vztahu 

k právům osob, k jejichž údajům byl takto 

umožněn přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. -1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1b. Dozorový úřad uvedený v čl. 41 

odst. 1 směrnice (EU) 2016/680 sleduje 

zákonnost přístupu k osobním údajům ze 

strany policejních orgánů a určených 

orgánů členských států. Odpovídajícím 

způsobem se použije čl. 49 odst. 2 a 2a 

tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Dozorový úřad nebo dozorové 

úřady určené podle článku 49 nařízení 

(EU) 2016/679 zajistí, aby byl alespoň 

jednou za čtyři roky proveden audit operací 

1. Dozorový úřad nebo dozorové 

úřady uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení 

(EU) 2016/679 zajistí, aby byl alespoň 

jednou za čtyři roky proveden audit operací 
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zpracovávání údajů příslušnými 

vnitrostátními orgány podle příslušných 

mezinárodních auditorských standardů. 

zpracovávání údajů příslušnými 

vnitrostátními orgány podle příslušných 

mezinárodních auditorských standardů. 

Výsledky tohoto auditu mohou být 

zohledněny při hodnoceních provedených 

v rámci mechanismu vytvořeného 

nařízením Rady (EU) č. 1053/20131a. 

Dozorové úřady uvedené v čl. 51 odst. 1 

nařízení (EU) 2016/679 každoročně 

zveřejní informace o počtu žádostí 

o opravu, doplnění či vymazání údajů 

nebo omezení jejich zpracovávání, 

následně přijatých krocích a o počtu 

oprav, doplnění či vymazání údajů nebo 

omezení jejich zpracovávání provedených 

v reakci na žádosti dotčených osob. 

 __________________ 

 1a Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 

7. října 2013 o vytvoření hodnotícího 

a monitorovacího mechanismu k ověření 

uplatňování schengenského acquis a 

o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze 

dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý 

výbor pro hodnocení a provádění 

Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, 

s. 27). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby měly 

jejich orgány dozoru dostatek prostředků 

k plnění úkolů, které jim toto nařízení 

ukládá. 

2. Členské státy zajistí, aby měly 

jejich orgány dozoru dostatek prostředků 

k plnění úkolů, které jim toto nařízení 

ukládá, a aby měly přístup k poradenství 

poskytovanému osobami s dostatečnými 

znalostmi týkajícími se biometrických 

údajů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  162 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Každý členský stát poskytne 

veškeré informace, které si vyžádá 

dozorový úřad uvedené v čl. 51 odst. 1 

nařízení (EU) 2016/679, a zejména 

informace o činnostech prováděných 

v souladu s povinnostmi členských států 

stanovenými v tomto nařízení. Členské 

státy poskytnou dozorovému úřadu 

uvedenému v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 

2016/679 přístup ke svým protokolům 

a umožní mu kdykoli přístup do všech 

svých prostor využívaných pro účely 

interoperability. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Návrh nařízení 

Čl. 50 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Evropský inspektor ochrany údajů 

odpovídá za sledování činností agentury 

eu-LISA, Europolu a Evropské agentury 

pro pohraniční a pobřežní stráž podle 

tohoto nařízení a za zajištění toho, že jsou 

tyto činnosti prováděny v souladu 

s nařízením (ES) č. 45/2001 a s tímto 

nařízením. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  164 

Návrh nařízení 

Čl. 50 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Agentura eu-LISA poskytuje evropskému 

inspektorovi ochrany údajů informace, 

o které požádá, poskytuje mu přístup ke 

všem dokumentům a ke svým protokolům 

podle článků 10, 16, 24 a 36 a nepřetržitý 

přístup do všech svých prostor. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropský inspektor ochrany údajů 

jedná v úzké spolupráci s vnitrostátními 

dozorovými úřady, pokud se jedná 

o konkrétní problematiku vyžadující účast 

na vnitrostátní úrovni, zejména pokud 

evropský inspektor ochrany údajů nebo 

vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké 

nesrovnalosti mezi postupy členských 

států nebo zjistí potenciálně nezákonné 

předávání prostřednictvím 

komunikačních kanálů složek 

interoperability nebo v souvislosti 

s otázkami týkajícími se provádění 

a výkladu tohoto nařízení, nastolenými 

jedním nebo více vnitrostátními 

dozorovými úřady. 

1. Vnitrostátní dozorové úřady 

a evropský inspektor ochrany údajů, každý 

v rozsahu svých příslušných pravomocí, 

aktivně spolupracují v rámci svých 

příslušných povinností a zajišťují 

koordinovaný dohled nad používáním 

složek interoperability a uplatňováním 

dalších ustanovení tohoto nařízení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  166 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případech uvedených v odstavci 

1 je nutno zajistit koordinovaný dohled 

v souladu s článkem 62 nařízení (EU) 

XXXX/2018 [revidované nařízení 

45/2001]. 

2. Evropský inspektor ochrany údajů 

a dozorové úřady si vyměňují důležité 

informace, vzájemně si pomáhají při 

provádění auditů a inspekcí, posuzují 

potíže vznikající při výkladu nebo 

uplatňování tohoto nařízení, hodnotí 

obtíže s výkonem nezávislého dohledu 

nebo při výkonu práv subjektů údajů, 

vypracovávají harmonizované návrhy 

společných řešení všech obtíží a podle 

potřeby prosazují informovanost 

o právech na ochranu údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento odstavec je jediným místem, kdy Komise v návrhu odkazuje na návrh na revizi nařízení 

(EU) č. 45/2001, zatímco v ostatních částech nařízení odkazuje na platné nařízení. Vzhledem 

k tomu, že nové nařízení nebylo dosud přijato, je patrně vhodnější zachovat toto ustanovení 

jako u informačních systémů. 

 

Pozměňovací návrh  167 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Za účelem uvedeným v odstavci 2 

se dozorové úřady a evropský inspektor 

ochrany údajů setkávají nejméně dvakrát 

ročně v rámci Evropského sboru pro 

ochranu osobních údajů zřízeného 

nařízením (EU) 2016/679 (dále jen 

„Evropský sbor pro ochranu osobních 

údajů“). Náklady na tato setkání nese 

uvedený sbor, který rovněž zajišťuje jejich 

organizaci. Na prvním setkání se přijme 

jednací řád. Podle potřeby se společně 
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vypracovávají další pracovní metody. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Evropský sbor pro ochranu 

osobních údajů zasílá jednou za dva roky 

Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, 

Europolu, Evropské agentuře 

pro pohraniční a pobřežní stráž 

a agentuře eu-LISA společnou zprávu 

o činnosti. V uvedené zprávě je každému 

členskému státu věnována jedna kapitola, 

kterou vypracuje dozorový úřad daného 

členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Složky interoperability jsou 

umístěny v technických zařízeních 

agentury eu-LISA a zajišťují funkce 

stanovené tímto nařízením v souladu 

s podmínkami bezpečnosti, dostupnosti, 

kvality a rychlosti uvedenými v čl. 53 odst. 

1. 

2. Složky interoperability jsou 

umístěny v technických zařízeních 

agentury eu-LISA a zajišťují funkce 

stanovené tímto nařízením v souladu 

s podmínkami bezpečnosti, dostupnosti, 

kvality a rychlosti uvedenými v článku 37, 

článku 37a a čl. 53 odst. 1. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  170 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj 

složek interoperability, za veškeré změny 

nezbytné pro zajištění interoperability mezi 

ústředními systémy EES, VIS, [ETIAS], 

SIS a Eurodac a [ECRIS-TCN] 

a Evropským vyhledávacím portálem, 

sdílenou službou pro porovnávání 

biometrických údajů, společným úložištěm 

údajů o totožnosti a detektorem 

vícenásobné totožnosti. 

Agentura eu-LISA odpovídá za návrh 

a vývoj složek interoperability, za veškeré 

změny nezbytné pro zajištění 

interoperability mezi ústředními systémy 

EES, VIS, [ETIAS], SIS a Eurodac 

a [ECRIS-TCN] a ESP, sdílenou BMS, 

CIR, MID a CRRS. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nutné doplnění v důsledku čl. 39 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  171 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vývoj sestává z vypracování a realizace 

technických specifikací, testování 

a celkové projektové koordinace. 

Vývoj sestává z vypracování a realizace 

technických specifikací, testování 

a celkového projektového řízení 

a koordinace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Po zahájení provozu každé složky Po zahájení provozu každé složky 



 

PR\1159909CS.docx 81/93 PE622.263v01-00 

 CS 

interoperability je agentura eu-LISA 

odpovědná za technickou správu ústřední 

infrastruktury a vnitrostátních jednotných 

rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy 

zajišťuje vždy nejlepší dostupnou 

technologii určenou na základě analýzy 

nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je 

rovněž odpovědná za technickou správu 

komunikační infrastruktury uvedené 

v článcích 6, 12, 17, 25 a 39. 

interoperability je agentura eu-LISA 

odpovědná za technickou a bezpečnostní 

správu ústřední infrastruktury složek 

interoperability, včetně údržby 

a technologického vývoje. Ve spolupráci 

s členskými státy zajišťuje, že bude vždy 

používána nejlepší dostupná technologie 

určená na základě analýzy nákladů 

a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž 

odpovědná za technickou správu 

a bezpečnost komunikační infrastruktury 

uvedené v článcích 6, 12, 17, 25 a 39. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Technická správa složek interoperability 

sestává ze všech úkolů nezbytných pro 

zachování funkčnosti složek 

interoperability 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu v souladu s tímto nařízením, 

zejména z údržby a technického rozvoje 

nezbytných k tomu, aby složky fungovaly 

na uspokojivé úrovni technické kvality, 

zejména co se týče doby odezvy na 

dotazování v ústředních databázích 

v souladu s technickými specifikacemi. 

(Netýká se českého znění.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Bezpečnostní správa složek 

interoperability sestává ze všech úkolů 
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nezbytných pro zajištění integrity, 

důvěrnosti a dostupnosti všech složek 

interoperability v souladu s tímto 

nařízením, zejména preventivních 

opatření k zabránění fyzickým 

i bezpečnostním incidentům v oblasti 

informačních technologií a činností 

nezbytných k reakci a zotavení se z těchto 

incidentů, pokud se jim nepodaří zabránit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Návrh nařízení 

Článek 54 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 54a 

 Povinnosti Europolu 

 1.  Europol zajistí provedení 

vyhledávání, které požaduje ESP a sdílené 

BMS, v údajích Europolu a odpovídajícím 

způsobem upraví rozhraní pro údaje 

základního stupně ochrany (BPL) svých 

systémů Querying Europol Systems 

(QUEST). 

 2.  Europol je odpovědný za řízení 

a opatření týkající se jeho řádně 

oprávněných pracovníků, aby v souladu 

s tímto nařízením mohli příslušně využívat 

Evropský vyhledávací portál a společné 

úložiště údajů o totožnosti a měli k nim 

přístup, a za vypracování a pravidelnou 

aktualizaci seznamu těchto pracovníků 

a jejich profilů. 

 3.  Veškerá zpracování údajů 

Europolem podle tohoto nařízení 

podléhají nařízení (EU) 2016/794. 

Or. en 

 



 

PR\1159909CS.docx 83/93 PE622.263v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  176 

Návrh nařízení 

Čl. 55a – odst. 1  

Nařízení (EU) č. 2016/399 

Čl. 8 – odst. 4a – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušníci pohraniční stráže ve druhé linii 

provedou vyhledávání v detektoru 

vícenásobné totožnosti spolu se společným 

úložištěm údajů o totožnosti, jak je 

uvedeno v [čl. 4 bodě 35 nařízení 2018/XX 

o interoperabilitě] nebo v Schengenském 

informačním systému nebo v obou 

nástrojích, aby posoudili rozdíly 

v propojených totožnostech, a provedou 

jakékoli další ověření nezbytné pro přijetí 

rozhodnutí o statusu a barvě propojení, 

jakož i pro přijetí rozhodnutí o vstupu či 

odepření vstupu dotčené osoby. 

Příslušníci pohraniční stráže provedou 

vyhledávání v detektoru vícenásobné 

totožnosti spolu se společným úložištěm 

údajů o totožnosti, jak je uvedeno v [čl. 4 

bodě 35 nařízení 2018/XX 

o interoperabilitě] nebo v Schengenském 

informačním systému nebo v obou 

nástrojích, aby posoudili rozdíly 

v propojených totožnostech, a provedou 

jakékoli další ověření nezbytné pro přijetí 

rozhodnutí o statusu a barvě propojení, 

jakož i pro přijetí rozhodnutí o vstupu či 

odepření vstupu dotčené osoby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Návrh nařízení 

Čl. 55b – odst. 1 – bod 14 

Nařízení (EU) č. 2017/2226 

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přístup do systému EES jako nástroje za 

účelem zjištění totožnosti neznámé osoby 

podezřelé z teroristického trestného činu či 

jiného závažného trestného činu, pachatele 

nebo údajné oběti takového trestného činu 

se umožní pouze tehdy, bylo-li 

vyhledávání v CIR zahájeno v souladu 

s [článkem 22 nařízení 2018/XX 

o interoperabilitě] a jsou-li splněny 

všechny podmínky uvedené v odstavci 1 

a odstavci 1a. 

Přístup do systému EES jako nástroje za 

účelem zjištění totožnosti neznámé osoby 

podezřelé z teroristického trestného činu či 

jiného závažného trestného činu, pachatele 

nebo údajné oběti takového trestného činu 

se umožní pouze tehdy, bylo-li 

vyhledávání v CIR zahájeno v souladu 

s [článkem 22 nařízení 2018/XX 

o interoperabilitě] a jsou-li splněny 

všechny podmínky uvedené v odstavci 1 

a odstavci 1a tohoto článku. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  178 

Návrh nařízení 

Čl. 55d – odst. 1 – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) V článku 1 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

1) V článku 2 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

Or. en 

Odůvodnění 

V článku 2 je uveden seznam účelů VIS, zatímco článek 1 se zabývá předmětem a oblastí 

působnosti. 

 

Pozměňovací návrh  179 

Návrh nařízení 

Čl. 55d – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 767/2008 

Čl. 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. VIS usnadňuje a podporuje správné 

zjištění totožnosti osob registrovaných 

v systému VIS za podmínek a pro konečné 

cíle stanovené v prvním odstavci 

uvedeného článku tím, že ukládá údaje 

o totožnosti, cestovních dokladech 

a biometrických údajích ve společném 

úložišti údajů o totožnosti (CIR) zřízeném 

[článkem 17 nařízení 2018/XX 

o interoperabilitě]. 

2. VIS usnadňuje a podporuje správné 

zjištění totožnosti osob registrovaných 

v systému VIS výhradně za podmínek 

a pro účely zjištění totožnosti uvedené 

v článku 20 tohoto nařízení tím, že ukládá 

údaje o totožnosti, cestovních dokladech 

a biometrických údajích ve společném 

úložišti údajů o totožnosti (CIR) zřízeném 

[článkem 17 nařízení 2018/XX 

o interoperabilitě]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Návrh nařízení 

Čl. 56 – odst. 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) státní příslušnost, pohlaví a rok 

narození osoby; 

b) státní příslušnost, pohlaví a rok 

narození osoby; použití těchto údajů 

neumožňuje zjištění totožnosti osoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Návrh nařízení 

Čl. 56 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) státní příslušnost, pohlaví a rok 

narození osoby; 

a) státní příslušnost, pohlaví a rok 

narození osoby; použití těchto údajů 

neumožňuje zjištění totožnosti osoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Návrh nařízení 

Čl. 56 – odst. 3 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) počet vazeb mezi jednotlivými 

informačními systémy Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Návrh nařízení 

Čl. 56 – odst. 3 – písm. d b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) doba, po kterou zůstalo žluté 

propojení v systému; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Návrh nařízení 

Čl. 56 – odst. 3 – písm. d c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 dc) doba, po kterou zůstalo červené 

propojení v systému. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Návrh nařízení 

Čl. 59 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Po období jednoho roku poté, co 

agentura eu-LISA oznámí provedení testu 

uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. b) 

v souvislosti s detektorem vícenásobné 

totožnosti (MID), a před zahájením 

provozu MID je za zjišťování vícenásobné 

totožnosti s použitím údajů uložených 

v systémech VIS, Eurodac a SIS 

odpovědná ústřední jednotka ETIAS 

uvedená v [čl. 33 písm. a) nařízení (EU) 

2016/1624]. Odhalování vícenásobné 

totožnosti se provádí pouze s použitím 

biometrických údajů v souladu s čl. 27 

odst. 2 tohoto nařízení. 

1. Po období jednoho roku poté, co 

agentura eu-LISA oznámí provedení testu 

uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. b) 

v souvislosti s detektorem MID, a před 

zahájením provozu MID je za zjišťování 

vícenásobné totožnosti s použitím údajů 

uložených v systémech VIS, Eurodac, EES 

a SIS odpovědná ústřední jednotka ETIAS 

uvedená v [čl. 33 písm. a) nařízení (EU) 

2016/1624]. Odhalování vícenásobné 

totožnosti se provádí pouze s použitím 

biometrických údajů v souladu s čl. 27 

odst. 2 tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Návrh nařízení 

Čl. 59 – odst. 5 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Oznámení podle čl. 61 odst. 3 se 

provede pouze po ověření všech žlutých 

propojení a jejich změně na zelené nebo 

červené propojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Návrh nařízení 

Čl. 59 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Při odhalování vícenásobné 

totožnosti uvedené v tomto článku je 

ústřední jednotce ETIAS podle potřeby 

nápomocna agentura eu-LISA. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že agentura eu-LISA nemá přístup k údajům, nemůže být nápomocna při 

provádění odhalování vícenásobné totožnosti. 

 

Pozměňovací návrh  188 

Návrh nařízení 

Čl. 62 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) agentura eu-LISA oznámí úspěšné 

provedení souhrnného testu příslušné 

složky interoperability, který provede 

agentura eu-LISA spolu s členskými státy; 

b) agentura eu-LISA oznámí úspěšné 

provedení souhrnného testu příslušné 

složky interoperability, který provede 

agentura eu-LISA spolu s členskými státy, 

ústřední jednotkou ETIAS a Europolem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  189 

Návrh nařízení 

Čl. 67 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise v úzké spolupráci s členskými 

státy, agenturou eu-LISA a dalšími 

příslušnými agenturami vypracuje 

praktickou příručku pro provádění a řízení 

složek interoperability. Praktická příručka 

poskytne technické a operativní pokyny, 

doporučení a osvědčené postupy. Komise 

praktickou příručku přijme formou 

doporučení. 

Komise v úzké spolupráci s členskými 

státy, agenturou eu-LISA a dalšími 

příslušnými agenturami aktualizuje 

praktickou příručku poskytovanou EES, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-

TCN] o potřebné informace a vypracuje 

praktickou příručku pro provádění a řízení 

složek interoperability. Příručka poskytne 

technické a operativní pokyny, doporučení 

a osvědčené postupy. Komise přijme 

aktualizaci v souladu s pravidly a ve 

formě stanovené v příslušných právních 

nástrojích. Příručku o složkách 

interoperability přijme formou doporučení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Návrh nařízení 

Čl. 68 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Čtyři roky po zahájení provozu 

jednotlivých složek interoperability a poté 

vždy po čtyřech letech předloží agentura 

eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě 

a Komisi zprávu o technickém fungování 

složek interoperability, včetně jejich 

zabezpečení. 

4. Tři roky po zahájení provozu 

jednotlivých složek interoperability a poté 

vždy po třech letech předloží agentura eu-

LISA Evropskému parlamentu, Radě 

a Komisi zprávu o technickém fungování 

složek interoperability, včetně jejich 

zabezpečení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Návrh nařízení 

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) hodnocení využití CIR pro účely 

zjišťování totožnosti členskými státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Návrh nařízení 

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) hodnocení vyhledávání v CID pro 

účely vymáhání práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Návrh nařízení 

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) hodnocení vyhledávání 

v databázích Interpolu prostřednictvím 

ESP, včetně informací o počtu pozitivních 

nálezů v databázích Interpolu a informace 

o všech problémech, které se vyskytly. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objevují se zprávy o zneužívání záznamů Interpolu pro politické účely některými třetími 

zeměmi. Je proto důležité sledovat využívání databází Interpolu systémy EU. Tento 

pozměňovací návrh vychází z podobného pozměňovacího návrhu schváleného v nařízení 

o ETIAS. 
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Pozměňovací návrh  194 

Návrh nařízení 

Čl. 68 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise předloží tyto zprávy Evropskému 

parlamentu, Radě, evropskému 

inspektorovi ochrany údajů a Agentuře 

Evropské unie pro základní práva. 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Souvislosti a obsah návrhu 
 

Komise předložila návrh, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními 

systémy EU (hranice a víza) (COM(2017)793) a návrh, kterým se zřizuje rámec pro 

interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl 

a migrace) (COM(2017)794) doplněný legislativním finančním výkazem a založený na 

posouzení dopadů ze dne 12. prosince 2017. Vychází mimo jiné ze sdělení Komise ze dne 

6. dubna 2016 nazvaného Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic 

a bezpečnost (COM(2016)205), ve kterém Komise zdůraznila, že je třeba, aby EU posílila 

a zlepšila své systémy informačních technologií, architekturu údajů a výměnu informací 

v oblasti správy hranic, prosazování práva a boje proti terorismu, a ze závěrečné zprávy 

expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu ze dne 

11. května 2017, v níž Komise dospěla k závěru, že je nezbytné a technicky proveditelné 

pracovat na praktických řešeních interoperability, která v zásadě mohou mít operativní 

přínosy a zároveň je lze realizovat v souladu s požadavky na ochranu údajů. 

 

Návrh stanoví čtyři složky pro dosažení interoperability: Evropský vyhledávací portál (ESP) 

sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS) společné úložiště údajů 

o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID) a obsahuje ustanovení o cílech 

složek interoperability, jejich technické architektuře, pravidlech týkajících se používání 

složek, uchovávání protokolů, kvality údajů, pravidlech týkajících se ochrany údajů, dohledu 

a odpovědnosti jednotlivých agentur a členských států. Obsahuje také změny řady dalších 

právních nástrojů. 

 

Postup 

 

Za účelem posouzení návrhu Komise a v rámci přípravy tohoto návrhu zprávy se 

zpravodajové snažili čerpat vstupy ze široké škály zdrojů. Byla uspořádána řada schůzek na 

úrovni stínových zpravodajů se službami Komise, na nichž byl podrobně projednán celý 

návrh. Kromě toho byly na schůzky se stínovými zpravodaji přizvány různé zúčastněné strany 

i odborníci. K nim se řadí evropské agentury, kterých se tyto návrhy týkají nebo jsou na 

návrhu jinak zainteresovány (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) a evropský inspektor ochrany 

údajů. Kromě těchto schůzek byla ještě požádána o stanovisko Agentura pro základní práva 

a byla uspořádána návštěva technického pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku. 

 

Stanovisko zpravodajů 

 

Zpravodajové vítají návrhy Komise, kterými se zřizuje vytvoření rámec pro interoperabilitu 

mezi informačními systémy EU. Občané EU od Evropské unie očekávají, že zajistí účinné 

řízení azylu a migrace, řádnou správu vnějších hranic a řešení pokračujících hrozeb pro 

vnitřní bezpečnost. Uprchlická krize a série teroristických útoků v uplynulých letech ukazují, 

jak naléhavá je potřeba posílit sdílení důležitých informací. Vyřešení těchto otázek je důležité, 

má-li být zachována důvěra veřejnosti v migrační a azylový systém Unie, bezpečnostní 

opatření Unie a schopnosti Unie řídit vnější hranice  

 

Zpravodajové dále souhlasí s Komisí, že příležitosti, které nabízí interoperabilita jako 
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opatření pro posílení bezpečnosti a ochrany vnějších hranic, musejí být v rovnováze 

s povinností zajistit, aby zásahy do základních práv, k nimž může dojít v souvislosti s novým 

prostředím využívajícím interoperabilitu, byly omezené na přísně nezbytné minimum, aby se 

podařilo splnit sledované cíle obecného zájmu, a to v souladu se zásadou proporcionality. 

Tato rovnováha se pečlivě promítá do navrhovaných změn. Zpravodajové jsou rovněž 

přesvědčeni, že složky interoperability jsou příležitostí ke zvýšení ochrany základních práv, 

například tím, že zajišťují správné zjištění totožnosti osob jednajících v dobré víře a boj proti 

podvodnému zneužívání totožnosti. 

 

Zřízení interoperability zlepšuje řízení vnějších hranic tím, že zavádí rychlý, jednoduchý 

a účinný přístup k informačním systémům EU. Proto je třeba opatrnosti, abychom 

nezvyšovali počet úkolů, které požadujeme od příslušníků pohraniční stráže. Za tímto účelem 

zpravodajové předložili několik návrhů: zaprvé pohraniční stráž by neměla mít jednoznačnou 

povinnost zabývat se žlutým indikátorem při kontrole ve druhé linii. Rozhodnutí by mělo být 

ponecháno na pohraniční stráži, jejíž příslušníci jsou vyškoleni k odhalování podvodů 

v oblasti totožnosti. Za druhé Evropský vyhledávací portál (ESP) by měl příslušníkovi 

pohraniční stráže zprostředkovat odpověď okamžitě, jakmile ji základní systémy zašlou. 

Nemělo by se čekat, až se shromáždí všechny odpovědi ze základních systémů, než jsou 

předány příslušníkovi pohraniční stráže. Zatřetí při řešení systému manuálního ověření, který 

se zavádí tímto návrhem, by měl být kladen důraz na řádné školení příslušníků pohraniční 

stráže.  

 

Zpravodajové zavádějí samostatný článek, který klade důraz na potřebu, aby všechny složky 

interoperability umožňovaly rychlý, bezproblémový, účinný a řízený přístup s využitím 

nejlepších dostupných technologií tak, aby nabízely takovou dobu odezvy, která odpovídá 

provozním potřebám. Na těchto složkách interoperability bude záviset správné fungování 

řady běžných činností pohraniční stráže, policistů, imigračních úředníků nebo konzulárních 

pracovníků. Proto je třeba zajistit řádné fungování jednotlivých složek, zpravodajové však 

považují za stejně důležité, aby byl vytvořen záložní systém, zejména pro společné úložiště 

údajů o totožnosti (CIR) a Evropský vyhledávací portál (ESP). Na těchto dvou složkách bude 

záviset správné fungování všech složek i základních systémů, a proto by měla být zajištěna 

záložní struktura. 

 

Zpravodajové by chtěli zdůraznit skutečnost, že složky interoperability nebudou měnit 

základní systémy, pravidla a postupy v nich obsažené. Složky interoperability by měly 

usnadnit přístup, tímto návrhem se ale přístupová práva nemění. Za účelem vyjasnění této 

skutečnosti bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Jediné změny ve vztahu 

k přístupovým právům se provádějí v oblasti účelů přístupu ze strany donucovacích orgánů, 

kde je kaskádový postup nahrazen mechanismem nalezení/nenalezení shody. To nejen 

optimalizuje přístup k základním systémům, ale také zajišťuje, že vyhledávání bude probíhat 

pouze v těch databázích, které obsahují důležité informace. Zpravodajové pozměnili postupy 

v návrhu tak, aby bylo zajištěno, že pouze ti pracovníci donucovacích orgánů, kteří mají 

úplný přístup k datovým systémům, budou moci vyhledávat v systémech pomocí postupu 

„nalezení/nenalezení shody“.  

 

Návrh kromě toho umožňuje policejním orgánům členských států, pokud je jejich pověření 

založeno na vnitrostátním právu, používat CIR k určování totožnosti osob během kontroly 

totožnosti. Podle zpravodajů by postup pro určování totožnosti osob měl odrážet standardní 

postupy v členských státech. Z tohoto důvodu byly provedeny změny, takže totožnost osoby 
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je nejprve zjišťována v souladu s pravidly a postupy ve vnitrostátním právu pomocí dokladů 

totožnosti nebo cestovních dokladů, než je povoleno vyhledávání v CIR s použitím 

biometrických údajů osoby. Vyhledávání v CIR může být provedeno pouze v rámci zjišťování 

totožnosti osoby, jestliže je fyzicky přítomná.  

 

Aby byla posílena schopnost Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu sledovat 

a hodnotit fungování tohoto návrhu, byly provedeny další změny tohoto článku, zejména 

pokud jde o použití CIR pro účely zjišťování totožnosti, prosazování práva a pro účely použití 

databáze Interpolu prostřednictvím ESP. 

 


