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P8_TA(2017)0411 

Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a 

výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU 

***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2017 o návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro 

registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní 

příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, 

kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva 

a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0194), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 

odst. 22 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise 

předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0135/2016), 

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu, 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 77 odst. 2 písm b) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy 

o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 

20161, 

– po konzultaci s Výborem regionů, 

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 

jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. července 

2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, 

– s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na 
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stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0057/2017), 

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. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0106 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2017 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se zřizuje Systém 

vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření 

vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských 

států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva 

a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a 

(EU) č. 1077/2011 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2226.) 


