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Pozměňovací návrh  364 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

 

Zpráva A8-0322/2017 

Kinga Gál 

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) 

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD) 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. schvaluje společné prohlášení 

Evropského parlamentu a Rady, které je 

přílohou tohoto usnesení; 

Or. en 

Pro informaci, znění prohlášení je následující: 

„Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady 

Náklady na provoz a údržbu informačního systému ETIAS, ústřední jednotky ETIAS a 

národních jednotek ETIAS budou plně kryty příjmy z poplatků. Poplatek by proto měl být 

podle potřeby upraven s ohledem na náklady. V souladu s nařízením o ETIAS zahrnují tyto 

náklady jak náklady, které v této souvislosti vznikly členským státům, tak zemím 

přidruženým k schengenskému prostoru. Náklady na vývoj informačního systému ETIAS, 

integraci stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur a spojení s vnitrostátním 

jednotným rozhraním, jakož i na provoz vnitrostátního jednotného rozhraní, zřízení ústřední 

jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS a provoz systému ETIAS, včetně nákladů, 

které vznikly členským státům EU a zemím přidruženým k schengenskému prostoru, budou 

financovány z Fondu pro vnitřní bezpečnost (hranice a víza), případně z fondu (fondů), 

který (které) ho nahradí. 

Tyto náklady by proto neměly být zahrnuty do výpočtu příspěvku zemí přidružených 

k schengenskému prostoru do ETIAS podle příslušných dohod o přidružení a podle 

zvláštních ujednání pro účast jednotlivých zemí přidružených k schengenskému prostoru 



 

AM\1157720CS.docx  PE621.706v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

v agenturách. Tato skutečnost by se měla zohlednit zejména při jednáních o fondu (fondech) 

navazujícím (navazujících) na Fond pro vnitřní bezpečnost (hranice a víza) a zvláštních 

ujednáních pro účast zemí přidružených k schengenskému prostoru v navazujícím fondu. 

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby bezodkladně po přijetí tohoto nařízení 

předložila návrh zvláštních ujednání podle článku 95 nařízení. “ 

Odůvodnění 

Na toto společné prohlášení je třeba odkázat v legislativním usnesení. 

 

 


