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***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

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech 
upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) a Úmluva k 
provedení Schengenské dohody 
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0118),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 77 odst. 1 a čl. 77 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0070/2011),

– 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 
(A7-0000/2012),

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 postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Politika Unie v oblasti vnějších hranic 
EU usiluje o zavedení integrovaného 
systému řízení zajišťujícího jednotnou 
a vysokou úroveň kontroly a ostrahy, která 
nezbytně provází volný pohyb osob 
v rámci Evropské unie a je základní 
součástí prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva. K tomuto účelu by se měla 

(1) Politika Unie v oblasti vnějších hranic 
EU usiluje o zavedení integrovaného 
systému řízení zajišťujícího jednotnou 
a vysokou úroveň kontroly a ostrahy, která 
nezbytně provází volný pohyb osob 
v rámci Evropské unie a je základní 
součástí prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva. K tomuto účelu by se měla 
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stanovit společná pravidla pro standardy 
a postupy pro ochranu vnějších hranic.

stanovit společná pravidla pro standardy a 
postupy pro ochranu vnějších hranic s 
ohledem na specifické a nepřiměřené 
tlaky, kterým některé členské státy čelí na 
svých vnějších hranicích. Stanovená 
pravidla by se měla řídit zásadou 
solidarity mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Volný pohyb osob v rámci 
schengenského prostoru je jedním z 
největších úspěchů evropské integrace a 
schengenské acquis má pozitivní dopad na 
životy stovek tisíc občanů Unie díky 
usnadňování přechodu hranic i podpoře 
hospodářství Volný pohyb je základním 
právem a pilířem občanství Unie, 
podmínky pro jeho uplatňování jsou 
stanoveny ve smlouvách a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o 
právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků volně se pohybovat a pobývat 
na území členských států1.
_________________
1 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Zrušení kontrol na vnitřních 
hranicích vyžaduje naprostou vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy, pokud jde 
o jejich schopnost plně provádět
doprovodná opatření k odstranění těchto 
kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vytvoření schengenského prostoru 
definovalo společnou vnější hranici, za 
jejíž ochranu sdílí odpovědnost všechny 
členské státy v souladu se zásadou 
solidarity a spravedlivého rozdělení 
odpovědnosti, jak je definuje článek 80 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Posílení správy Schengenu pomáhá 
zajistit, aby každý členský stát mohl 
účinně kontrolovat svou část vnějších 
hranic a budovat důvěru v účinnost 
unijního systému řízení migrace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Po čtyřech letech uplatňování 
Schengenského hraničního kodexu v praxi 
se na základě praktických zkušeností 
členských států a Komise, včetně výsledků 
schengenských hodnocení i zpráv a žádostí 
členských států, ukázalo, že je třeba 
provést některé změny.

(3) Po čtyřech letech uplatňování 
Schengenského hraničního kodexu v praxi 
se ukázalo, že je třeba provést některé 
změny, a to na základě praktických 
zkušeností členských států a Komise, 
včetně výsledků schengenských hodnocení, 
zpráv a žádostí členských států i 
legislativních iniciativ a vývoje v 
primárním a sekundárním právu Unie a 
vzhledem k potřebě vyjasnit a účinněji 
mapovat kritické technické otázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011 ze 
dne 25. října 2011, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení 
Evropské agentury pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích 
členských států Evropské unie1 (Frontex) 
zlepšuje integrovanou správu vnějších 
hranic a dále posiluje úlohu této agentury 
v souladu s cílem Unie rozvinout politiku, 
jež povede k postupnému zavádění 
konceptu integrované správy hranic.
______________
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) S cílem přizpůsobit ustanovení 
Schengenského hraničního kodexu 
Smlouvě o fungování Evropské unie by 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie měla být přenesena na 
Komisi, pokud jde o přijímání dodatečných 
opatření, kterými se řídí ostraha hranic, 
podle čl. 12 odst. 5, a změny příloh podle 
článku 32. Zvláště je důležité, aby Komise 
vedla během přípravné fáze odpovídající 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(Netýká se českého znění)

Or. en

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh – v anglickém znění návrhu chybí jedno slovo.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4a „vnitřním nákladním spojením“ 
jakékoliv nákladní spojení mezi dvěma 
nebo více stejnými přístavy nacházejícími 
se na území členských států bez zastavení 
v kterémkoli přístavu mimo území 

„vnitřním nákladním spojením“ jakékoliv 
nákladní spojení mezi dvěma nebo více 
stejnými přístavy nacházejícími se na 
území členských států bez zastavení 
v kterémkoli přístavu mimo území 
členských států a sestávající z přepravy 
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členských států;“; zboží po předem stanovené trase;“;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. g a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vkládá se nový bod 8a, který zní:
„8a „společným hraničním přechodem“ 
jakýkoli hraniční přechod umístěný buď 
na území členského státu, nebo na území 
třetí země, kde příslušníci pohraniční 
stráže členského státu a pohraniční stráže 
třetí země vykonávají vstupní a výstupní 
kontroly v souladu s jejich vlastními 
právními předpisy a na základě 
dvoustranné dohody;“;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. h a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 2 – bod 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) vkládá se nový bod 18a, který zní:
„18a „pracovníkem na pobřežním 
zařízení“ osoba, která pracuje na 
pobřežním zařízení umístěném mimo 
teritoriální vody, ale ve výlučné 
hospodářské námořní zóně členských 
států definované podle mezinárodního 
námořního práva, a která se po moři nebo 
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letecky pravidelně vrací na území 
členských států;“;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. h b (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 2 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) vkládá se nový bod 19, který zní:
„19a „jedním měsícem“ 30 dní.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotlivcům nebo skupinám osob 
v případě požadavku zvláštního charakteru 
na příležitostné překračování vnějších 
hranic mimo hraniční přechody či mimo 
stanovenou provozní dobu, pokud jsou 
držiteli povolení, které je vyžadováno 
vnitrostátními právními předpisy, a pokud 
to není v rozporu se zájmy veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti členských 
států. Členské státy k tomu mohou ve 
dvoustranných dohodách stanovit 
konkrétní pravidla;

a) jednotlivcům nebo skupinám osob 
v případě požadavku zvláštního charakteru 
na příležitostné překračování vnějších 
hranic mimo hraniční přechody či mimo 
stanovenou provozní dobu, pokud jsou 
držiteli povolení, které je vyžadováno 
vnitrostátními právními předpisy, a pokud 
to není v rozporu se zájmy veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti členských 
států. Členské státy k tomu mohou ve 
dvoustranných dohodách stanovit 
konkrétní pravidla. Tyto výjimky se v 
souladu s článkem 34 oznamují Komisi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotlivcům nebo skupinám osob 
v případě nepředvídaného stavu nouze.“

b) jednotlivcům nebo skupinám osob v 
případě nepředvídaného stavu nouze, v 
souladu s mezinárodními a unijními 
právními předpisy v oblasti základních 
práv.“

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro předpokládané pobyty na území 
členských států, které nepřesáhnou tři 
měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního 
období ode dne prvního vstupu na území 
dotyčných členských států, platí pro vstup 
státních příslušníků třetích zemí tyto 
podmínky:

„1. Pro předpokládané pobyty na území 
členských států, které nepřesáhnou 90 dní 
během jakéhokoli 180 denního období při 
zohlednění posledního 180 denního 
období pro každý den pobytu, platí pro 
vstup státních příslušníků třetích zemí tyto 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se nový odstavec 1a, který zní:
„1a. Za účelem provádění odstavce 1 se 
jako den vstupu započítává první den 
pobytu na území členských států a za den 
výstupu poslední den pobytu na území 
členských států.“

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V čl. 6 odst. 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„1. Při plnění svých úkolů příslušníci 
pohraniční stráže plně ctí lidskou 
důstojnost a základní práva. Zvláštní péči 
je třeba věnovat případům zvláště 
zranitelných osob.“

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. d
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou 
podrobeni důkladné kontrole ve druhé linii, 
obdrží písemné informace o účelu 

„5. „Státní příslušníci třetích zemí, kteří 
jsou podrobeni důkladné kontrole ve druhé 
linii, obdrží písemné informace o účelu a 
postupu takové kontroly a to v jazyce, 
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a postupu takové kontroly .“; jemuž rozumějí, nebo o němž se lze 
důvodně domnívat, že mu rozumějí, a 
případně v jiné podobě.“

Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto článku je převzato ze směrnice o navracení 2008/115/ES, kterou Parlament 
přijal s cílem harmonizovat a zachovat soudržné právo státních příslušníků třetích zemí na 
informace v rámci různých právních předpisů EU zaměřených na státní příslušníky třetích 
zemí na území členských států.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. a) Osoby požívající právo na volný 
pohyb podle práva Unie jsou oprávněny 
používat pruhy označené tabulemi podle 
přílohy III části A („EU, EHP, CH“). 
Mohou také používat pruhy označené 
tabulí podle přílohy III části B1 („bez 
vízové povinnosti“) a části B2 („všechny 
pasy“).

„2. a) Osoby požívající právo na volný 
pohyb podle práva Unie jsou oprávněny 
používat pruhy označené tabulemi podle 
přílohy III části A („EU, EHP, CH“). 
Mohou také používat pruhy označené 
tabulí podle přílohy III části B1 („vízum se 
nevyžaduje“) a části B2 („všechny pasy“).

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Státní příslušníci třetích zemí, kteří nemusí 
mít při překračování vnějších hranic 
členských států vízum v souladu 

Státní příslušníci třetích zemí, kteří nemusí 
mít při překračování vnějších hranic 
členských států vízum v souladu s 
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s nařízením (ES) č. 539/2001, a státní 
příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli 
platného povolení k pobytu či 
dlouhodobého víza, jsou oprávněni 
používat pruhy označené tabulí podle 
přílohy III části B1 tohoto nařízení („bez 
vízové povinnosti“). Mohou také používat 
pruhy označené tabulí podle přílohy III 
části B2 tohoto nařízení („všechny pasy“).

nařízením (ES) č. 539/2001, a státní 
příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli 
platného povolení k pobytu, jsou oprávněni 
používat pruhy označené tabulí podle 
přílohy III části B1 tohoto nařízení („vízum 
se nevyžaduje“). Mohou také používat 
pruhy označené tabulí podle přílohy III 
části B2 tohoto nařízení („všechny pasy“).

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení oddělených pruhů označených 
tabulí podle přílohy III části B1 („bez 
vízové povinnosti“) není pro členské státy 
povinné. Rozhodnou, zda a na kterých 
hraničních přechodech je zřídí na základě 
praktických potřeb.“

Zřízení oddělených pruhů označených 
tabulí podle přílohy III části B1 („vízum se 
nevyžaduje“) není pro členské státy 
povinné. Rozhodnou, zda a na kterých 
hraničních přechodech je zřídí na základě 
praktických potřeb.“

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) V článku 9 se ruší odstavec 5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) název se nahrazuje tímto:
„Opatřování cestovních dokladů otiskem 
razítka“

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v prvním pododstavci odstavce 3 se 
doplňuje písmeno h), které zní:
„ga) cestovní doklady obyvatel pohraniční 
oblasti, kteří jsou držiteli povolení pro 
malý pohraniční styk v souladu s článkem
6 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 
2006, kterým se stanoví pravidla pro malý 
pohraniční styk na vnějších pozemních 
hranicích členských států1, a na základě 
příslušné dvoustranné dohody.“
_______________
1 Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 1. 

Or. en

Odůvodnění

Z kombinace čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
1931/2006/ES vyplývá, že pasy osob, na něž se vztahují zvláštní ustanovení pro malý 
pohraniční styk stanovená výše uvedeným nařízením, se nemusí opatřovat vstupním nebo 
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výstupním razítkem při vstupu do schengenského prostoru nebo výstupu z něj. Ustanovení 
článků 4 a 6 stanoví pro obyvatele pohraniční oblasti výjimku z povinností vyplývajících z 
tohoto nařízení, jak je také výslovně uvedeno ve vysvětlující poznámce k odstavci č. 3 výše 
uvedeného nařízení. S ohledem na pozměňovací návrhy k tomuto nařízení je třeba obě 
nařízení harmonizovat.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. b b (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Výjimečně lze na žádost státního 
příslušníka třetího státu upustit od 
otisku vstupního nebo výstupního 
razítka, jestliže by takový otisk mohl 
této osobě způsobit závažné potíže. V 
takovém případě se vstup a výstup 
zaznamená na odděleném listě s 
uvedením jména a příjmení a čísla pasu. 
Tento list se předá státnímu 
příslušníkovi třetí země. Příslušné 
orgány členských států shromažďují o 
těchto výjimečných případech statistické 
údaje a poskytují je Komisi.“

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Není-li domněnka podle odstavce 1 
vyvrácena, může být státní příslušník třetí 
země navrácen v souladu se směrnicí 

„3. Není-li domněnka podle odstavce 1 
vyvrácena, může být příslušník třetí země 
navrácen v souladu se směrnicí 
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Evropského parlamentu a Rady 
2008/115/ES.

Evropského parlamentu a Rady 
2008/115/ES ze dne 16 prosince 2008 o 
společných normách a postupech v 
členských státech při vracení nelegálně 
pobývajících příslušníků třetích zemí a s 
vnitrostátními právními předpisy 
provádějícími tuto směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 12 se vkládá odstavec 4a, 
který zní:
„4a. Členské státy informují Evropský 
parlament, Radu a Komisi, pokud při 
výkonu ostrahy hranic zaznamenají 
zvýšení počtu nepovolených přechodů 
hranic nebo nárůst trestné činnosti přímo 
související s činy nebo opomenutími třetí 
země. Příslušné orgány tyto informace 
zohlední s cílem zvážit restriktivní 
opatření v souladu s článkem 215 
Smlouvy o fungování Evropské unie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) V čl. 15 odst. 1 se za první 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:
„Příslušníci pohraniční stráže zajistí, že 
osoba, která hodlá podat žádost o 
mezinárodní ochranu, bude mít skutečnou 
příležitost žádost co nejdříve podat, a plní 
své úkoly v plném souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie včetně Listiny 
základních práv Evropské unie a 
příslušných mezinárodních právních 
předpisů, jako je Úmluva o právním 
postavení uprchlíků uzavřená v Ženevě 
dne 28. července 1951 („Ženevská 
konvence“).

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy zajistí, aby příslušníky 
pohraniční stráže byli odborní a řádně 
vyškolení specialisté, přičemž zohlední 
společné hlavní osnovy pro odbornou 
přípravu pohraniční stráže vypracované 
Evropskou agenturou pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských 
států zřízenou nařízením Rady (ES) č. 
2007/2004. Součástí osnov je odborné 
školení zaměřené na odhalování 
mimořádně citlivých situací zahrnujících 
nezletilé osoby bez doprovodu a oběti 
obchodování s lidmi. Členské státy 
podporují příslušníky pohraniční stráže při
studiu jazyků, a to zejména těch jazyků,

„Členské státy zajistí, aby příslušníky 
pohraniční stráže byli odborní a řádně 
vyškolení specialisté, přičemž zohlední 
společné hlavní osnovy pro odbornou 
přípravu pohraniční stráže vypracované 
Evropskou agenturou pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských 
států zřízenou nařízením Rady (ES) č. 
2007/2004. Součástí osnov je odborné 
školení zaměřené na odhalování a řešení
situací zahrnujících zranitelné osoby, jako 
jsou nezletilé osoby bez doprovodu a oběti 
obchodování s lidmi. Členské státy za 
podpory agentury Frontex vybízí 
příslušníky pohraniční stráže ke studiu 
jazyků, které potřebují k plnění svých 
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které potřebují k plnění svých úkolů.“ úkolů, a zajistí, aby příslušníci pohraniční 
stráže byli školeni v oblasti ochrany 
základních práv obecně a práv 
konkrétních kategorií zranitelných osob.“

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„g) záchranných služeb, policie 
a hasičských sborů

„g) záchranných služeb, policie,
hasičských sborů a pohraniční stráže;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 562/2006
Článek 21 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) V článku 21 se zrušuje písmeno d). 14) V článku 21 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:
„d) možnosti, aby členské státy zákonem 
stanovily povinnost státních příslušníků 
třetích zemí hlásit svou přítomnost na 
území jakéhokoliv členského státu podle 
článku 22 Schengenské úmluvy.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 34 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) V čl. 34 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno ea), které zní:
„ea) výjimky z pravidel týkajících se 
překračování vnějších hranic podle čl. 4 
odst. 2 písm. a);“

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 b (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 34 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17b) V čl. 34 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno eb), které zní:
„eb) statistické přehledy uvedené v čl. 10 
odst. 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 37 – první věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy oznámí Komisi vnitrostátní 
ustanovení vztahující se k čl. 21 písm. c), 

„Členské státy oznámí Komisi vnitrostátní 
ustanovení vztahující se k čl. 21 písm. c) 
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sankce uvedené v čl. 4 odst. 3 
a dvoustranné dohody povolené tímto 
nařízením.“

a d), sankce uvedené v čl. 4 odst. 3 
a dvoustranné dohody povolené tímto 
nařízením.“

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Úmluva k provedení Schengenské dohody 
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 22 se zrušuje. (2) Článek 22 se mění takto:
1. Cizinci, kteří řádně vstoupili na území 
jedné ze smluvních stran, mohou být
povinni se za podmínek stanovených 
každou smluvní stranou ohlásit 
u příslušných orgánů smluvní strany, na 
jejíž území vstoupí. Toto ohlášení lze 
provést podle volby každé smluvní 
strany buď při vstupu, nebo ve lhůtě tří 
pracovních dnů ode dne vstupu ve 
vnitrozemí smluvní strany, do které 
vstoupili.
2. Cizinci s bydlištěm na území některé 
smluvní strany, kteří vstoupí na území 
druhé smluvní strany, mohou podléhat
ohlašovací povinnosti podle odstavce 1.
3. […].

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha III – část B1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ČÁST B1: ‚bez vízové povinnosti‘;“ „ČÁST B1: ‚vízum se nevyžaduje‘;“

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 1.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový bod 1.1.4, který zní: a) vkládá se nový bod 1.1.4, který zní:
„1.1.4. Společné hraniční přechody „1.1.4. Společné hraniční přechody

1.1.4.1. Členské státy mohou se 
sousedními třetími zeměmi uzavírat 
dvoustranné dohody týkající se zřízení 
společných hraničních přechodů, na 
kterých příslušníci pohraniční stráže jedné 
smluvní strany provádějí podle právních 
předpisů své země vstupní a/nebo výstupní 
kontroly na území druhé smluvní strany. 
Společné hraniční přechody mohou být 
zřízeny buď na území dotčeného 
členského státu, nebo na území třetí země.

1.1.4.1. Členské státy mohou se 
sousedními třetími zeměmi uzavírat 
dvoustranné dohody týkající se zřízení 
společných hraničních přechodů, na 
kterých příslušníci pohraniční stráže jedné 
smluvní strany provádějí podle právních 
předpisů své země vstupní a/nebo výstupní 
kontroly na území druhé smluvní strany. 
Platné právní předpisy třetích zemí na 
společných hraničních přechodech 
respektují právní ochranu poskytovanou 
v oblastech vycházejících z právních 
předpisů Unie. Tyto dohody obsahují 
zejména ustanovení:
– regulující úkoly vykonávané pohraniční 
stráží obou stran a opatření, která přijímá. 
Zvláštní pozornost se věnuje postupům 
souvisejícím se zadržením osoby nebo 
osob, zabavením majetku, přístupem 
k azylovému řízení na území členských 
států a zárukami pro vstup na území 
členského státu pro osoby, které požívají 
právo volného pohybu podle právních 
předpisů Unie. Tato ustanovení se 
provádějí na území členských států i na 
území třetích zemí;
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– zaručující schopnost pohraniční stráže 
členského státu využívat informační 
systémy zpracovávající osobní údaje 
v souladu s článkem 7 a umožňující 
zavedení technických a organizačních 
bezpečnostních opatření požadovaných 
právními předpisy Unie na ochranu 
osobních údajů proti náhodnému nebo 
nezákonnému zničení nebo náhodné 
ztrátě, změně, nezákonnému zveřejnění 
nebo přístupu k nim. Přístup k těmto 
informačním systémům je pohraniční 
stráži třetích zemí zakázán.

1.1.4.2. Společné hraniční přechody 
zřízené na území členského státu:
Dvoustranné dohody, kterými se na území 
členského státu zřizují společné hraniční 
přechody, obsahují ustanovení, jímž se 
příslušníkům pohraniční stráže třetí země 
povoluje vykonávat jejich úkoly v tomto 
členském státě při dodržení těchto zásad:

1.1.4.2. Společné hraniční přechody 
mohou být zřízeny buď na území 
členského státu, nebo na území třetí země.

a) Mezinárodní ochrana: Státnímu 
příslušníku třetí země, který na území 
členského státu žádá o mezinárodní 
ochranu, se poskytne přístup k příslušným 
řízením členského státu, i kdyby tento 
státní příslušník třetí země ještě neprošel 
výstupní kontrolou prováděnou 
příslušníkem pohraniční stráže třetí země 
přítomném na společném hraničním 
přechodu.
b) Zatčení osoby nebo zabavení majetku: 
Dozvědí-li se příslušníci pohraniční stráže 
třetí země o skutečnostech, které 
odůvodňují zatčení osoby, umístění osoby 
pod dočasnou ochranu nebo zabavení 
majetku, 
– informují o těchto skutečnostech orgány 
dotčeného členského státu, které 
v souladu s vnitrostátními, unijními 
a mezinárodními právními předpisy a bez 
ohledu na státní příslušnost dotčené osoby 
přijmou řádná opatření,
– nebo postupují v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy své 
země. V tomto případě však musí dotyčná 
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osoba získat přístup k soudům členských 
států a mít k dispozici právní prostředky 
nezbytné k zajištění právní ochrany 
v oblastech pokrytých právem Unie 
s cílem poskytnout právní ochranu, která 
pro jednotlivce vyplývá z ustanovení práva 
Unie, a zaručit plný účinek těchto 
ustanovení.
c) Osoby požívající právo na volný pohyb 
podle práva Unie, které vstupují na území 
EU: Příslušníci pohraniční stráže třetí 
země nesmějí bránit osobám požívajícím 
právo na volný pohyb podle práva Unie ve 
vstupu na území EU. Pokud pro 
zabránění v opuštění území třetí země 
existují oprávněné důvody, informují 
příslušníci pohraniční stráže třetí země 
o těchto důvodech orgány členského státu, 
které v souladu s vnitrostátními, unijními 
a mezinárodními právními předpisy 
přijmou řádná opatření.
1.1.4.3. Společné hraniční přechody 
zřízené na území třetí země: Dvoustranné 
dohody, kterými se na území třetí země 
zřizují společné hraniční přechody, 
obsahují ustanovení, jímž se příslušníkům 
pohraniční stráže členského státu 
povoluje vykonávat ve třetí zemi jejich 
úkoly v souladu s Schengenským 
hraničním kodexem a při dodržení těchto 
zásad: 
a) Mezinárodní ochrana: Státnímu 
příslušníku třetí země, který prošel 
výstupní kontrolou provedenou 
příslušníkem pohraniční stráže třetí země 
a následně požádal příslušníky pohraniční 
stráže dotčeného členského státu přítomné 
ve třetí zemi o mezinárodní ochranu, se 
umožní přístup na území dotčeného 
členského státu, kde budou zahájena 
příslušná řízení. Orgány třetí země 
umožní přemístění dotčené osoby na 
území členského státu.
b) Zatčení osoby nebo zabavení majetku: 
Dozvědí-li se příslušníci pohraniční stráže 
členského státu o skutečnostech, které 
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odůvodňují zatčení osoby, umístění osoby 
pod dočasnou ochranu nebo zabavení 
majetku, postupují podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo platných právních 
předpisů Unie. Orgány třetí země umožní 
přemístění dotčené osoby nebo majetku na 
území příslušného členského státu.
c) Státní příslušníci třetí země, kteří 
vstupují do této třetí země: Příslušníci 
pohraniční stráže členského státu nesmějí 
bránit občanům dotčené třetí země ve 
vstupu do této třetí země. Pokud pro 
zabránění v opuštění území členského 
státu existují podle právních předpisů 
tohoto členského státu oprávněné důvody, 
informují příslušníci pohraniční stráže 
členského státu o těchto důvodech orgány 
třetí země, které v souladu s vnitrostátními 
a mezinárodními právními předpisy 
přijmou řádná opatření. 
1.1.4.4. Členský stát před uzavřením nebo 
změnou jakékoli dvoustranné smlouvy 
o společných hraničních přechodech se 
sousední třetí zemí konzultuje Komisi 
ohledně slučitelnosti dohody s tímto 
nařízením.

1.1.4.3. Členské státy před uzavřením nebo 
změnou jakékoli dvoustranné smlouvy 
o společných hraničních přechodech se 
sousední třetí zemí konzultuje Komisi, 
která předem poskytne kladné stanovisko 
ohledně slučitelnosti dohody s příslušnými 
právními předpisy Unie.

Pokud se Komise domnívá, že dohoda není 
slučitelná s tímto nařízením, oznámí to 
dotyčnému členskému státu. Tento členský 
stát učiní veškeré potřebné kroky k tomu, 
aby dohodu v přiměřené lhůtě změnil 
s cílem odstranit zjištěné nesrovnalosti.“

Pokud se Komise domnívá, že návrh 
dohody není slučitelný s příslušnými 
právními předpisy Unie, oznámí to 
dotyčnému členskému státu. Tento členský 
stát dohodu neuzavře a učiní veškeré 
potřebné kroky k tomu, aby návrh dohody
v přiměřené lhůtě změnil s cílem odstranit 
zjištěné nesrovnalosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 1.2.1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1.2.1. Ve vlacích překračujících vnější 
hranice se provádějí kontroly jak 
cestujících, tak zaměstnanců železnic, a to 
včetně kontrol v nákladních vlacích nebo 
prázdných vlacích. Členské státy mohou 
uzavírat dvoustranné dohody o způsobu 
provádění těchto kontrol, přičemž dodržují 
zásady stanovené v bodě 1.1.4. Tyto 
kontroly se provádějí jedním z těchto 
způsobů:

„1.2.1. Ve vlacích překračujících vnější 
hranice se provádějí kontroly jak 
cestujících, tak zaměstnanců železnic, a to 
včetně kontrol v nákladních vlacích nebo 
prázdných vlacích. Členské státy mohou 
uzavírat dvoustranné dohody o způsobu 
provádění těchto kontrol. Tyto kontroly se 
provádějí jedním z těchto způsobů:

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 1.2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2. Pro usnadnění toků železniční 
dopravy využívající vysokorychlostní 
osobní vlaky se mohou členské státy na 
trase těchto vlaků ze třetích zemí rovněž 
rozhodnout, že po dohodě s dotyčnými 
třetími zeměmi a při dodržení zásad 
stanovených v bodě 1.1.4 budou provádět 
vstupní kontroly osob ve vlacích ze třetích 
zemí, a to jedním z těchto způsobů:

1.2.2. Pro usnadnění toků železniční 
dopravy využívající vysokorychlostní 
osobní vlaky se mohou členské státy na 
trase těchto vlaků ze třetích zemí rovněž 
rozhodnout, že po dohodě s dotyčnými 
třetími zeměmi budou provádět vstupní 
kontroly osob ve vlacích ze třetích zemí, 
a to jedním z těchto způsobů:

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 4 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 3.1.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v bodu 3.1.1. se za první větu vkládá 
věta, která zní:
„Ve výjimečných případech lze provádět 
kontroly také během plavby lodi 
v teritoriálních vodách dotčeného 
členského státu, jak je stanoveno 
v Úmluvě Organizace spojených národů 
o mořském právu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 3.1.1 – druhá věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy mohou uzavírat dvoustranné 
dohody, podle nichž lze kontroly provádět 
také během plavby anebo při příjezdu nebo 
odjezdu lodi na území třetí země, přičemž 
se dodržují zásady stanovené v bodě 1.1.4.

„Členské státy mohou uzavírat dvoustranné 
dohody, podle nichž lze kontroly provádět 
také během plavby anebo při příjezdu nebo 
odjezdu lodi na území třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 7
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VII – bod 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7. Záchranné služby, policie a hasičské 
sbory 

„7. Záchranné služby, policie, hasičské 
sbory a pohraniční stráž

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 7
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VII – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření upravující vstup a výstup členů 
záchranných služeb, policie a hasičských 
sborů zasahujících v mimořádných 
situacích jsou stanovena vnitrostátními 
právními předpisy, případně 
dvoustrannými dohodami. Tato opatření se 
mohou odchylovat od ustanovení článků 4, 
5 a 7.

Opatření upravující vstup a výstup členů 
záchranných služeb, policie, hasičských 
sborů a pohraniční stráže zasahujících 
v mimořádných situacích jsou stanovena 
vnitrostátními právními předpisy, případně 
dvoustrannými dohodami. Tato opatření se 
mohou odchylovat od ustanovení článků 4, 
5 a 7.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Vytvoření schengenského prostoru na konci 80. let bylo jedním z největších úspěchů Evropy. 
Přijetí Schengenské dohody dne 14. června 1985 vedlo ke zrušení systematických hraničních 
kontrol na vnitřních hranicích zemí zapojených do schengenského prostoru a zaručilo volný 
pohyb osob v tomto prostoru. Během těchto 25 let vyústil smluvní a právní rámec, na základě 
kterého byl evropský schengenský prostor vytvořen, v právní předpisy, jež nyní hrdě 
nazýváme schengenským acquis. Schengenský prostor měl původně 5 členů, nyní se skládá 
z 25 členských zemí a brzy do něj budou začleněny i Bulharsko a Rumunsko.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se 
stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský 
hraniční kodex) je významným mezníkem v legislativních snahách o podporu a posílení 
schengenského acquis. Platí pro všechny osoby překračující vnitřní nebo vnější hranice 
Evropské unie a stanovuje standardy pro kontroly na hraničních přechodech schengenského 
prostoru. Jeho právní rámec se zaměřuje na ochranu zájmů Unie a zajišťuje volný pohyb 
občanů EU a jiných osob, které požívají stejná práva, současně však chrání práva jednotlivců 
a práva zvláště zranitelných skupin osob, které výsady volného pohybu nepožívají.

Hlavním účelem tohoto nařízení je upravit stávající právní předpisy o kontrolách osob na 
hranicích a posílit politiku integrované správy hranic zlepšením předpisů o překračování 
vnějších hranic.

Rozsah návrhu Komise 

Návrh Komise přichází ve velmi zásadním a historickém momentě pro EU a usiluje o to, aby 
byl Schengenský hraniční kodex jasnější a srozumitelnější.

Protože má primárně technickou povahu, týká se aktualizace předpisů a právního vývoje, 
k němuž došlo od zavedení nařízení 562/2006 a vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

Zohledňuje rovněž praktické zkušenosti členských států při uplatňování Schengenského 
hraničního kodexu.

Návrh Komise obsahuje v neposlední řadě několik úzce souvisejících změn Úmluvy 
k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985. 

Postoj zpravodaje

S ohledem na návrh Komise a na nejnovější vývoj schengenského acquis z hlediska právního 
i praktického, zpravodaj souhlasí s Komisí, že je třeba změnit stávající Schengenský hraniční 
kodex. Je zásadně důležité zachovat koncept zajišťující, že odstranění kontrol na vnitřních 
hranicích mezi členskými státy bude spojeno s potřebou účinných kontrol, užší spolupráce 
a vzájemné důvěry na vnějších hranicích schengenského prostoru. Zejména v tomto období, 
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kdy se situace na vnějších hranicích EU prudce vyvíjí (radikální politické změny v severní 
Africe) a hluboce ovlivňuje migrační toky směřující do EU. 

V této souvislosti zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy, které zlepšují stávající rámec 
a které se řídí hlavně dvěma zásadami: zaprvé, zjednodušením předpisů, které usnadňují, 
zjednodušují a dále rozvíjejí volný pohyb osob v rámci evropského schengenského prostoru, 
a zadruhé, podporou rigorózního rámce pro kontrolu a bezpečnost vnějších hranic území 
členských států.

Zpravodaj dále souhlasí, že pro posílení schengenského acquis je důležité, aby byly uzavřeny 
bilaterální dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi o společných hraničních 
přechodech. Tyto dohody by měly být slučitelné s evropským právem a evropskými 
hodnotami. Jak je vidět na příkladech stávajících dohod, jako je dohoda uzavřená mezi 
Ukrajinou a Polskem nebo Maďarskem a Chorvatskem, mohou tyto dohody fungovat jako 
nástroje posilující ochranu a hraniční kontroly osob usilujících o přechod vnějších hranic na 
hraničních přechodech.

Posílení vnějších hranic vytvoří právní jistotu, posílí solidaritu mezi členskými státy a přinese 
další hospodářský rozvoj. V každém případě je nutno poznamenat, že tyto návrhy velmi 
důsledně zohledňují ochranu individuálních práv všech osob vstupujících nebo snažících se 
vstoupit do schengenského prostoru využitím dlouhodobé politické a právní tradice Evropské 
unie. Kromě toho zpravodaj poznamenává, že pokud se ukáže, že činy nebo opomenutí třetí 
strany způsobily narušení vnějších hranic schengenského prostoru, členské státy by na 
základě provádění ostrahy hranic měly jednat podle článku 215 SFEU.

Při sestavování pozměňovacích návrhů k současnému návrhu bral zpravodaj kromě nově 
platné Lisabonské smlouvy a právních předpisů na ochranu lidských práv v úvahu také 
nedávno přijaté právní předpisy EU, jako je např. nově přijatý kodex o vízech, směrnici 
o navracení a nedávné změny nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce 
na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX), které nabízí nové oblasti 
činnosti s cílem zlepšit integrovanou správu vnějších hranic Unie.

Současný návrh, i když má spíše technickou povahu, je tedy přínosem k rozvoji 
schengenského acquis. Nabízí bezprostřední přínos, usnadňuje a rozvíjí hraniční kontroly 
a vytváří důvěru a solidaritu v schengenském prostoru. Myšlenka, kterou přináší, je naprosto 
jasná – přestože Evropa čelí obtížnému období, i nadále usiluje o integrační proces a je věrná 
svým hodnotám, které zaručují mír, bezpečnost a prosperitu na kontinentu. Evropská unie je 
přesvědčena, že společné problémy lze řešit pouze na základě společných cílů a vizí lze 
dosáhnout jen díky spolupráci a vzájemné solidaritě. 


