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Vysvětlivky

* Konzultační postup
*** 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

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, 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.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu
k ověření uplatňování schengenského acquis
(KOM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0624),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0370/2010),

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

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-
0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hodnotící mechanismus vytvořený
v roce 1998 by tedy měl být zrevidován, 
pokud jde o druhou část mandátu 
uděleného stálému výboru. První část 
mandátu uděleného stálému výboru se 
bude i nadále uplatňovat tak, jak je 
stanoveno v části I rozhodnutí ze dne 16. 
září 1998.

(6) Hodnotící mechanismus vytvořený
v roce 1998 by tedy měl být zrevidován, 
pokud jde o první i druhou část mandátu 
uděleného stálému výboru, aby bylo 
zajištěno, že bude existovat jen jeden 
mechanismus založený na stejných 
kritériích, platných pro kandidátské státy i 
pro členské státy, které již používají 
schengenské acquis.

Or. en
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Odůvodnění
Cílem je zavedení jednotného mechanismu, který bude platit jak pro kandidátské, tak pro 
členské státy schengenského prostoru, aby nebyly používány dva různé soubory norem.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Do procesu hodnocení by měly být 
úzce zapojeny členské státy. Opatření
k provádění tohoto nařízení by měla být 
přijímána řídícím postupem podle článku 
4 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(8) Aby bylo možno zajistit jednotné 
podmínky pro provádění tohoto nařízení, 
měly by být prováděcí pravomoci svěřené 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.1
_________
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit uplatňování nových pravidel postupu 
projednávání ve výborech podle Lisabonské smlouvy.  

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Hodnotící mechanismus by měl 
rovněž zahrnovat ověřování příslušných 
právních předpisů o odstranění kontrol na 
vnitřních hranicích a kontrol uvnitř území 
států. S ohledem na zvláštní povahu těchto 
ustanovení, jež nemají vliv na vnitřní 
bezpečnost členského státu, by příslušné 

(10) Hodnotící mechanismus by měl 
rovněž zahrnovat ověřování příslušných 
právních předpisů o odstranění kontrol na 
vnitřních hranicích a kontrol uvnitř území 
států. Příslušné kontroly na místě by měly 
být svěřeny pracovníkům Komise ve 
spolupráci s odborníky členských států.
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kontroly na místě měly být svěřeny 
výlučně Komisi.

Or. en

Odůvodnění
Aby byla zdůrazněna skutečnost, že hodnotící mechanismus je založen na úzké spolupráci 
Komise a členských států, měli by se kontrol na místě týkajících se odstranění kontrol na 
vnitřních hranicích účastnit rovněž odborníci z členských států. Viz pozměňovací návrh
k článku 12.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropský inspektor ochrany údajů
a vnitrostátní orgány dohledu by měli být
v rámci svých pravomocí zapojeni do 
procesu hodnocení a měli by se účastnit 
jako pozorovatelé kontrol na místě 
spadajících do oblasti jejich mandátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Hodnotící mechanismus by měl
v případě, že je zjištěn závažný nedostatek, 
který může mít významný dopad na 
vnitřní bezpečnost schengenského 
prostoru, poskytovat možnost podpůrného 
mechanismu. Není-li dotčený členský stát 
schopen ve lhůtě šesti měsíců a s pomocí 
odborníků z agentury Frontex nedostatek 
napravit, mělo by být možné uplatnit 
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následná opatření a sankce, jež by mohly 
vést na omezenou dobu i k opětovnému 
zavedení hraničních kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se vytváří hodnotící 
mechanismus k ověření uplatňování 
schengenského acquis v členských státech, 
ve kterých se toto acquis v plném rozsahu
použije.

Tímto nařízením se vytváří hodnotící 
mechanismus, který slouží následujícím 
účelům:

– ke zjištění toho, zda jsou splněny 
veškeré předpoklady pro to, aby
v kandidátské zemi mohlo být uvedeno
v platnost schengenské acquis a
– k ověření uplatňování schengenského 

acquis v členských státech, ve kterých se 
toto acquis v plném rozsahu použije, a 
v členských státech, ve kterých se
v souladu s příslušným protokolem ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě
o fungování Evropské unie schengenské 
acquis použije zčásti.

Or. en

Odůvodnění
Cílem první odrážky je zavedení jednotného mechanismu, který bude platit jak pro 
kandidátské, tak pro členské státy schengenského prostoru, aby nebyly používány dva různé 
soubory norem. V případě druhé odrážky se jedná o to, aby se Spojené království a Irsko 
účastnily hodnotícího mechanismu do té míry, do jaké jsou členy schengenského prostoru.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborníci z členských států, ve kterých se 
acquis podle příslušného aktu o přistoupení 
ještě plně nepoužije, se nicméně účastní 
hodnocení všech částí acquis.

Odborníci z členských států, ve kterých se 
acquis podle příslušného aktu o přistoupení 
ještě plně nepoužije, se nicméně účastní 
hodnocení všech částí acquis.
Odborníci z členských států, ve kterých se
v souladu s příslušným protokolem ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě
o fungování Evropské unie schengenské 
acquis použije pouze zčásti, se účastní 
hodnocení v těch oblastech acquis, které 
platí pouze pro tyto členské státy.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby se odborníci ze Spojeného království a 
z Irska mohli účastnit hodnocení, která se týkají částí schengenského acquis, na nichž se 
Spojené království a Irsko podílí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do víceletého programu mohou být 
zahrnuta také tematická nebo regionální 
hodnocení uvedená v článku 8 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zasílá členským státům do 15. 
srpna předcházejícího roku standardní 
dotazník k hodnocení pro příští rok. 
Standardní dotazníky zahrnují příslušné 
právní předpisy a organizační a technické 
prostředky dostupné pro provádění 
schengenského acquis a statistické údaje 
pro každou oblast hodnocení.

1. Komise zasílá členským státům do 15. 
srpna předcházejícího roku standardní 
dotazník k hodnocení pro příští rok. 
Standardní dotazníky jsou vytvořeny
v úzké spolupráci s členskými státy
a zahrnují příslušné právní předpisy
a organizační a technické prostředky 
dostupné pro provádění schengenského 
acquis a statistické údaje pro každou oblast 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účast na kontrolách na místě 
sestaví Komise seznam odborníků 
určených členskými státy. Tento 
seznam je sdělen členským státům.

vypouští se

2. Členské státy uvedou oblasti odborných 
znalostí každého odborníka s odkazem 
na oblasti vyjmenované v příloze tohoto 
nařízení. Případné změny oznámí 
členské státy Komisi co nejdříve.

vypouští se

3. Členské státy uvedou, kteří odborníci 
jsou k dispozici pro neohlášené 
kontroly na místě v souladu
s požadavky stanovenými v čl. 10 odst. 
5.

vypouští se

4. Odborníci by měli mít příslušnou 
kvalifikaci, včetně dobrých teoretických 
znalostí a praktických zkušeností
v oblastech zahrnutých do hodnotícího 
mechanismu, jakož i řádnou znalost 
hodnotících zásad, postupů a technik 

Odborníci, kteří se účastní kontrol na 
místě, by měli mít příslušnou kvalifikaci, 
včetně dobrých teoretických znalostí
a praktických zkušeností v oblastech 
zahrnutých do hodnotícího mechanismu, 
jakož i řádnou znalost hodnotících zásad, 
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hodnocení, a musí být schopni účinně 
komunikovat ve společném jazyce.

5. Členské státy zajistí, že jimi určení 
odborníci splňují požadavky uvedené
v předchozím odstavci, přičemž uvedou, 
jakou odbornou přípravu odborníci 
absolvovali. Členské státy navíc zajistí, 
aby odborníci byli průběžně
proškolováni, aby tyto požadavky 
neustále splňovali.

postupů a technik hodnocení, a musí být 
schopni účinně komunikovat ve společném 
jazyce. Členské státy za tím účelem ve 
spolupráci s agenturou Frontex zajistí, 
aby odborníci byli patřičně proškoleni.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kontroly na místě provádí týmy 
jmenované Komisí. Týmy se skládají
z odborníků ze seznamu odborníků 
uvedeného v článku 9 a úředníků Komise. 
Komise zajistí vyváženost týmů
z geografického hlediska a odbornou 
způsobilost odborníků každého týmu. 
Odborníci členských států se nesmí 
účastnit kontroly na místě v členském 
státu, kde jsou zaměstnaní.

1. Týmy odpovídající za kontroly na místě
se skládají z odborníků určených 
členskými státy a úředníků Komise. 
Odborníci členských států se nesmí 
účastnit kontroly na místě v členském 
státu, kde jsou zaměstnaní.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise vyzve členské státy k tomu, aby 
určily odborníky, kteří se mohou účastnit 
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příslušných kontrol na místě, a uvede 
oblast jejich odbornosti. V případě 
ohlášených kontrol vyzve Komise členské 
státy k tomu, aby určily své odborníky, 
nejpozději šest týdnů před konáním 
plánované kontroly na místě. Členské 
státy určí svého odborníka během jednoho 
týdne.
V případě neohlášených kontrol vyzve 
Komise členské státy k tomu, aby určily 
své odborníky, nejpozději dva týdny před 
konáním plánované kontroly na místě. 
Členské státy určí svého odborníka během 
72 hodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský inspektor ochrany údajů
a vnitrostátní orgány dohledu budou 
vyzváni, aby se v rámci svých pravomocí 
účastnili jako pozorovatelé kontroly na 
místě spadající do oblasti jejich mandátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Počet odborníků účastnících se hodnotící 
kontroly (včetně pozorovatelů) nesmí 
překročit osm osob v případě ohlášené 
kontroly a šest osob v případě neohlášené 

3. Počet odborníků z členských států
účastnících se hodnotící kontroly nesmí 
překročit osm osob v případě ohlášené 
kontroly a šest osob v případě neohlášené 
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kontroly. kontroly. Pokud počet odborníků 
určených členskými státy tento maximální 
počet překročí, Komise po konzultaci
s dotčenými členskými státy jmenuje členy 
týmu s ohledem na vyvážené zeměpisné 
zastoupení a kompetence odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě ohlášených kontrol zašle 
Komise oznámení členským státům, 
jejichž odborníci byli jmenováni v souladu
s odstavcem 1, nejpozději čtyři týdny před 
stanoveným datem kontroly na místě. 
Členské státy do jednoho týdne potvrdí, 
zda jsou tito odborníci k dispozici.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Nyní součástí odstavce 1.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě neohlášených kontrol zašle 
Komise oznámení členským státům, 
jejichž odborníci byli jmenováni v souladu
s odstavcem 1, nejpozději jeden týden před 
stanoveným datem kontroly na místě. 

vypouští se
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Členské státy do 48 hodin potvrdí, zda 
jsou tito odborníci k dispozici.

Or. en

Odůvodnění
Nyní součástí odstavce 1.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 10 jsou tvořeny týmy 
pro neohlášenou kontrolu na místě
k ověření neexistence kontrol na vnitřních 
hranicích pouze úředníky Komise.

Odchylně od článku 10 jsou tvořeny týmy 
pro neohlášenou kontrolu na místě
k ověření neexistence kontrol na vnitřních 
hranicích třemi úředníky Komise a třemi 
odborníky z členských států.

Or. en

Odůvodnění
Aby byla zdůrazněna skutečnost, že hodnotící mechanismus je založen na zásadě úzké 
spolupráce Komise a členských států, měli by se kontrol na místě týkajících se odstranění 
kontrol na vnitřních hranicích účastnit rovněž odborníci z členských států. Viz pozměňovací 
návrh k bodu odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Podpůrné týmy

V případě závažného nedostatku ve 
smyslu článku 13 odst. 7 sestaví agentura 
Frontex tým odborníků, který během šesti 
měsíců po zjištění tohoto závažného 
nedostatku poskytne dotčenému 
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členskému státu podporu při nápravě 
tohoto nedostatku. Součástí tohoto týmu 
mohou být odborníci členských států.

Or. en

Odůvodnění
Závažné nedostatky, které mohou mít podstatný vliv na celkovou úroveň bezpečnosti jednoho 
nebo více členských států, je nutno v zájmu obnovení vzájemné důvěry napravit co nejdříve. 
Agentura Frontex může jakožto specializovaná agentura EU sehrát důležitou roli v tom, že 
dotčenému členskému státu poskytne podporu při řešení tohoto nedostatku.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13b
Následná opatření a sankce

Po uplynutí šesti měsíců od zjištění 
závažného nedostatku naplánuje Komise 
kontrolu na místě. Pokud kontrola na 
místě odhalí, že závažný nedostatek nebyl 
napraven, předloží Komise výboru 
zřízenému podle článku 15 návrh 
následných opatření a případných sankcí. 
Rozhodnutí o následných opatřeních
a případných sankcích, jež by mohly vést i
k opětovnému zavedení hraničních 
kontrol, bude přijato v souladu
s přezkumným postupem uvedeným
v článku 15 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění
V případě, že daný členský stát nenapraví závažný nedostatek ve lhůtě šesti měsíců, přestože 
mu byla poskytnuta podpora ze strany agentury Frontex, měla by mít Komise možnost 
rozhodnout ve spolupráci s výborem složeným ze zástupců členských států o následných 
opatřeních včetně sankcí.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 15 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému 
předsedá zástupce Komise.

(1) Komisi je nápomocen výbor. Tímto 
výborem se rozumí výbor ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit uplatňování nových pravidel postupu 
projednávání ve výborech podle Lisabonské smlouvy. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 15 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 4, 7 a 8 rozhodnutí 
1999/468/ES.

(2) Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit uplatňování nových pravidel postupu 
projednávání ve výborech podle Lisabonské smlouvy. S ohledem na zajištění odpovídající 
účasti zástupců členských států, je třeba zvolit přezkumný postup stanovený v článku 5 
nařízení (EU) č. 182/2011. Tento postup zajistí, že návrhy Komise podpoří kvalifikovaná 
většina výboru odborníků. Naopak na základě poradního postupu podle ustanovení článku 4 
může Komise přijmout prováděcí akt i tehdy, když se proti němu vysloví prostá většina 
zástupců členských států.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část II rozhodnutí výkonného výboru ze 
dne 16. září 1998, kterým se zakládá Stálý 
výbor pro hodnocení a provádění 
Schengenu (SCH/Com-ex (98) 26 def.), 
nazvaná „Prováděcí výbor pro státy, které 
úmluvu již uplatňují“, se zrušuje s účinkem 
od jednoho roku po vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16.
září 1998, kterým se zakládá Stálý výbor 
pro hodnocení a provádění Schengenu 
(SCH/Com-ex (98) 26 def.), nazvaná 
„Prováděcí výbor pro státy, které úmluvu 
již uplatňují“, se zrušuje s účinkem od 
jednoho roku po vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Or. en

Odůvodnění
Podle názoru zpravodaje by měl existovat jednotný hodnotící mechanismus, jehož základem 
by bylo stávající nařízení. Rozhodnutí výkonného výboru by proto mělo být zrušeno nejen

s platností pro část I, ale i pro část II.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada může rozhodnout, že schengenské 
hodnocení uvedené v aktech o přistoupení 
uzavřených poté, co toto nařízení 
vstoupilo v platnost, se provádí v souladu
s tímto nařízením.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Článek 20 je nadbytečný, protože to, aby do nového schengenského hodnotícího mechanismu 
byly od samého začátku zahrnuty kandidátské země, je již cílem pozměňovacího návrhu
k článku 1 odst. 1.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti:

Vytvoření schengenského prostoru, k němuž došlo na přelomu osmdesátých a devadesátých 
let minulého století a v jehož rámci byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích účastnických 
států a v celé této oblasti byla zavedena svoboda pohybu, patří k největším úspěchům
v evropských dějinách. Zároveň s tím byla provedena různá kompenzační opatření, zejména 
došlo k posílení kontrol na vnějších hranicích, k posílení policejní, celní a soudní spolupráce,
k vytvoření Schengenského informačního systému (SIS) atd.

Zrušení kontrol na vnitřních hranicích si vyžaduje naprostou vzájemnou důvěru mezi 
členskými státy, pokud jde o jejich schopnost plně provádět doprovodná opatření k odstranění 
těchto kontrol. Bezpečnost schengenského prostoru závisí na důslednosti a účinnosti, s jakou 
členské státy provádějí kontroly na svých vnějších hranicích, a rovněž na kvalitě a rychlosti 
výměny informací v rámci SIS. Křehkost či nedostatečné fungování kteréhokoli z těchto 
prvků představuje riziko pro bezpečnost Evropské unie a efektivitu schengenského prostoru.

V roce 1998 byl zřízen stálý výbor, jehož úkolem bylo hodnocení členských států na dvou 
samostatných úrovních:

- zavádění: úkolem výboru bylo prověřit, zda byly splněny všechny podmínky nezbytné 
pro uplatnění schengenského acquis, aby bylo možné odstranit kontroly;

- provádění: bylo nutno udržovat vzájemnou důvěru, která nastala v okamžiku 
odstranění vnitřních kontrol, a posilovat ji na základě hodnocení způsobu, jakým 
členské státy uplatňují schengenské acquis. 

Poté, co v roce 1999 vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, a v návaznosti na 
začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, byl stálý výbor přejmenován na 
pracovní skupinu pro hodnocení Schengenu (SCH-EVAL). Její mandát zůstal nicméně 
nezměněn a uchován byl i její mezivládní charakter.

V rámci Haagského programu byla Komise vyzvána k předložení návrhu, který by doplnil
a napravil nedostatky zjištěné v rámci stávajícího schengenského hodnotícího mechanismu.
V březnu 2009 představila Komise dva návrhy, návrh nařízení Rady a návrh rozhodnutí Rady, 
na vytvoření právního rámce pro jednotný hodnotící mechanismus k ověření a kontrole 
správného uplatňování schengenského acquis. Nařízení Rady se vztahovalo na činnosti 
týkající se volného pohybu a záležitosti hraniční kontroly v rámci schengenského acquis. 
Rozhodnutí Rady se vztahovalo na politická opatření, která kompenzují odstranění kontrol na 
vnitřních hranicích.

Cílem návrhů bylo dále reagovat na změny právní situace, k nimž došlo po začlenění 
schengenského acquis do rámce EU, kdy každé ustanovení acquis získalo právní základ
v rámci prvního nebo třetího pilíře. 

Tyto dva návrhy byly konzultovány s Evropským parlamentem, který na základě stanoviska 
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své právní služby k otázce, zda Komisí zvolený právní základ je ten nejvhodnější, došel
k závěru, že postupem zvoleným pro návrh nařízení mělo být spolurozhodování. Vzhledem
k tomu, že oba návrhy vykazovaly tytéž nedostatky a z právního hlediska představovaly dvě 
strany téže mince, tj. vytvoření jednotného schengenského hodnotícího systému, měly by být 
chápány jako jeden balík. V říjnu 2009 Evropský parlament tyto dva návrhy zamítl a vyzval 
Komisi k jejich stažení a k předložení nových, podstatně předpracovaných návrhů, které 
budou respektovat postup spolurozhodování a zohledňovat vstup Lisabonské smlouvy
v platnost.

Tím, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, začal být návrh na základě třetího pilíře 
zastaralý a v rámci souhrnného sdělení z prosince 2009 byl vzat zpět. 

Oblast působnosti nového návrhu

Nový jednotný návrh na vytvoření právního rámce pro hodnocení správného uplatňování 
schengenského acquis byl předložen v listopadu 2010. Tento hodnotící mechanismus má 
pomoci zachovat vzájemnou důvěru mezi členskými státy, pokud jde o jejich schopnost 
účinně a účelně uplatňovat doprovodná opatření, která umožňují zachovat prostor bez 
vnitřních hranic. 

Je navrhován legislativní proces spolurozhodování, v rámci nějž je Evropský parlament
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí plnohodnotným účastníkem. S cílem zvýšit
transparentnost se navrhuje pravidelné podávat zprávy Radě a Evropskému parlamentu
o uskutečněných hodnoceních, závěrech vyplývajících z těchto hodnocení a následných 
opatřeních dotyčných členských států.

Cílem návrhu je dále zlepšit fungování schengenského hodnotícího mechanismu a zajistit 
transparentní, účinné a jednotné provádění schengenského acquis.

Tento nový hodnotící mechanismus by měl být založen na používání dotazníků a ohlášených 
i neohlášených kontrol prováděných přímo na místě, a je rozdělen do několika fází. Měl by 
být vytvořen víceletý program na pět let (každý členský stát by měl být hodnocen nejméně 
jednou za pět let), obsahující seznam zemí, které by měly být hodnoceny (přípravná fáze). 
Návrh programu by měl být přijat postupem projednávání ve výborech. 

Stejným způsobem by se mělo postupovat i v případě ročního programu, který by měl být 
založen na posouzení analýzy rizika provedeném agenturou Frontex. V rámci tohoto 
programu by měla být plánována hodnocení, která by se konala vždy v jedné zemi na základě 
předchozího oznámení nebo i bez předchozího oznámení (v tom případě by měl být seznam 
členských států důvěrný).
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Postoj zpravodaje

Zpravodaj oceňuje Evropskou komisi za předložení tohoto nového návrhu, který nejen že bere
v potaz některé kritické námitky, které v minulosti vznesl Evropský parlament, ale také 
předkládá právní základ (čl. 77, odst. 2 písm. e Smlouvy o fungování evropské unie), který 
zahrnuje proces spolurozhodování.

Schengenský hodnotící mechanismus by měl mít následující charakteristiky:

- větší zaměření na Společenství (s posílením evropského přístupu a se zapojením evropských 
institucí, nikoliv pouze mezivládních);

- větší transparentnost (s povinností informovat Radu a Evropský parlament o výsledcích 
kontrol, doporučeních Komise a jejich aplikaci);

- vyšší míru spolupráce (zaručující rovnoměrné zapojení Komise a členských států zaručující 
maximální zapojení evropských odborníků a odborníků z členských států);

- lepší využití zdrojů (zahrnutí agentury Frontex a inspirace jejími zkušenostmi a analýzami
rizik);

- vyšší efektivnost (s méně „přetíženými“ týmy);

- větší důslednost (umožňující přesně hodnotit stupeň plnění schengenských pravidel
a stanovující mechanismy včasné nápravy, aby nedocházelo k jistému pocitu beztrestnosti).

Zpravodaj zdůrazňuje svůj negativní postoj k systému „různého metru a různého důrazu“, 
který je velice přísný ve vztahu ke kandidátským zemím a velmi benevolentní k zemím, které 
už jsou součástí schengenského prostoru. Domnívá se proto, že pravidla by měla být identická
a systém hodnocení by měl předpokládat trvalé respektování schengenských pravidel, ne 
pouze v momentě přistoupení. Nemá smysl, abychom pro někoho měli různá kritéria a různé 
systémy hodnocení.

Zpravodaj ještě jednou zdůrazňuje důležitost vzájemné důvěry, na které spočívá celý 
schengenský systém.

Nakonec se snažil vyvarovat se pouze částečné účasti Spojeného království a Irska tak, že 
povolí, aby byly hodnoceny na základě politické spolupráce, činností SIS/SIRENE a ochrany 
dat.


