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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle 
Schengenského hraničního kodexu
(KOM(2008)0101 – C6–0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0101),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 písm. a) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0086/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 1
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 7 – odst. 3 – písm. aa – pododstavec 1 a nový

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

při provádění namátkových důkladných 
kontrol státních příslušníků třetích zemí, 
kteří mají vízum, však mohou příslušníci 
hraniční stráže na základě rozhodnutí 
velitele hraniční stráže nahlédnout do 
Vízového informačního systému (VIS);

Or. sl
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Odůvodnění

Soustavné kontroly občanů třetích zemí, kteří mají vízum, při každém překročení vnější 
hranice, pomocí systému VIS , zvýší čekací doby na hraničních přechodech, zejména v 
turistické sezóně a na začátku a na konci svátků. Zpravodaj proto navrhuje, aby velitel 
hraniční stráže mohl rozhodnout o nahlédnutí do systému VIS, aniž by tak činil soustavně. 
Toto opatření bude užitečné pro občany EU a příslušníky třetích zemí, kteří pro vstup do 
Evropské unie nepotřebují vízum , protože sníží čekací dobu na hraničních přechodech.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament je zapojen do postupu spolurozhodování, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského 
hraničního kodexu. Komise v zamýšlených změnách Schengenského hraničního kodexu, které 
se týkají používání Vízového informačního systému (VIS), navrhuje, aby důkladné prohlídky 
státních příslušníků třetích zemí, kteří mají vízum, zahrnovaly také konzultaci systému VIS v 
souladu s ustanoveními nařízení VIS (kontrola čísla víza a sejmutí otisků prstů všech státních 
příslušníků třetích zemí kdykoliv překročí hranice). Záměrem tohoto návrhu je pro tento účel 
doplnit nařízení VIS o společná pravidla, a to prostřednictvím změny Schengenského 
hraničního kodexu, aby se zajistilo, že systém VIS bude využíván na vnějších hranicích 
účinným a harmonizovaným způsobem.

Nařízení VIS vymezuje účel a funkce VIS a určuje související povinnosti, zatímco změna 
Společné konzulární instrukce (CCI) vytvoří právní základ, podle něhož by členské státy 
mohly od žadatelů o vízum odebírat povinné biometrické identifikátory. V souladu s 
nařízením VIS mají příslušníci pohraniční stráže přístup k vyhledávání v systému VIS za 
účelem kontroly občanů pomocí čísla vízového štítku v kombinaci s ověřením otisků prstů 
držitele víza. Vyhledávání pouze za použití čísla vízového štítku může probíhat po dobu 
nejvýše tří let od zahájení provozu. Lhůta tří let může být zkrácena v případě vzdušných 
hranic.

Soustavné kontroly občanů třetích zemí, kteří mají vízum, při každém překročení vnější 
hranice, pomocí systému VIS, zvýší čekací doby na hraničních přechodech, zejména v 
turistické sezóně a na začátku a na konci svátků. Vzhledem k tomu, že se Evropa 
v uplynulých letech stala velmi lákavou turistickou destinací i pro státní příslušníky třetích 
zemí, kteří pro vstup do EU potřebují vízum, bude nutné odpovídajícím způsobem zmírnit 
důsledky zavedení systému VIS na vnějších hranicích. Zpravodaj proto navrhuje, aby velitel 
příslušníků hraniční stráže mohl rozhodnout o nahlédnutí do systému VIS, aniž by tak činil 
soustavně. Toto opatření bude užitečné pro občany EU a příslušníky třetích zemí, kteří pro 
vstup do Evropské unie nepotřebují vízum, protože sníží čekací dobu na hraničních 
přechodech.

Příslušníci hraniční stráže budou nadále kontrolovat, zda státní příslušník třetí země splňuje 
všechny podmínky pro vstup do EU (stanovené v článku 5 Schengenského hraničního 
kodexu) a budou nahlížet do systému VIS na základě svých vlastních zkušeností a informací, 
a tím budou odpovídajícím způsobem přispívat k vysoké míře bezpečnosti v EU.
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