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Pozměňovací návrh  138 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Skutečnost, že legislativní základ 

nezbytný pro řízení SIS sestává ze 

samostatných nástrojů, nemá dopad na 

zásadu, že SIS představuje jednotný 

informační systém, který by měl jako 

takový fungovat. Proto by určitá 

ustanovení těchto nástrojů měla být 

totožná. 

(5) Skutečnost, že legislativní základ 

nezbytný pro řízení SIS sestává ze 

samostatných nástrojů, nemá dopad na 

zásadu, že SIS představuje jednotný 

informační systém, který by měl jako 

takový fungovat. Současně by měl 

existovat spolehlivý společný záložní 

systém centrálního SIS (řešení typu 

„active-active“), který zajistí trvalou 

dostupnost údajů SIS pro koncové 

uživatele v případě selhání, aktualizací 

nebo údržby centrálního systému. Proto 

by určitá ustanovení těchto nástrojů měla 

být totožná. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nedostupnost stávajícího centrálního systému dosud většinou souvisela s přepínáním mezi 

primárním a záložním zařízením. Změna nařízení, která umožňuje, aby obě zařízení fungovala 

současně (tzv. typu „active-active“), by toto riziko odstranila. Kromě toho by byl záložní 

systém na centrální úrovni pravděpodobně spolehlivější, nákladově efektivnější a bezpečnější 

před rizikem porušení ochrany dat. Kromě toho je ucelenější, protože biometrické údaje 

nejsou zpřístupňovány ve vnitrostátních kopiích. 

 

Pozměňovací návrh  139 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Je nezbytné konkrétně vymezit 

účely SIS, jeho technickou architekturu 

a financování, stanovit pravidla pro 

komplexní provoz a využívání všech prvků 

(6) Je nezbytné konkrétně vymezit 

účely SIS, jeho technickou architekturu 

a financování, stanovit pravidla pro 

komplexní provoz a využívání všech prvků 



 

PE609.653v02-00 4/176 AM\1134513CS.docx 

CS 

tohoto systému a vymezit povinnosti, 

kategorie údajů vkládaných do systému, 

účely jejich vkládání, kritéria jejich 

vkládání, orgány oprávněné k přístupu do 

systému a používání biometrických 

identifikátorů, jakož i další pravidla 

týkající se zpracování údajů. 

tohoto systému a vymezit povinnosti, 

kategorie údajů vkládaných do systému, 

účely jejich vkládání, kritéria jejich 

vkládání, pravidla pro výmaz záznamů, 

orgány oprávněné k přístupu do systému a 

používání biometrických identifikátorů, 

jakož i další pravidla týkající se ochrany 

údajů a zpracování údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

V nařízení by měla být rovněž stanovena pravidla pro výmaz zbytečných záznamů a upraveny 

záležitosti ochrany údajů specifické pro SIS. 

 

Pozměňovací návrh  140 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Příslušné orgány by měly mít 

možnost vkládat do SIS konkrétní 

informace související s jakýmikoli 

zvláštními, objektivními a nezměnitelnými 

tělesnými znaky. Tyto informace se 

mohou týkat znaků, jako je piercing, 

tetování, znaménka, jizvy atd. Neměly by 

však uvádět důvěrné údaje o osobě, jako 

např. etnický původ, náboženství, 

postižení, pohlaví nebo sexuální 

orientace, jak je stanoveno v článku 9 

obecného nařízení o ochraně údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) SIS zahrnuje centrální systém (dále 

jen „centrální SIS“) a vnitrostátní systémy 

obsahující úplnou nebo částečnou kopii 

databáze SIS. Vzhledem k tomu, že SIS je 

nejdůležitějším nástrojem pro výměnu 

informací v Evropě, je nezbytné zajistit 

jeho nerušený provoz na centrální 

i na vnitrostátní úrovni. Každý členský stát 

by proto měl vytvořit částečnou nebo 

úplnou kopii databáze SIS a zřídit její 

záložní systém. 

(7) SIS zahrnuje centrální systém (dále 

jen „centrální SIS“) a vnitrostátní systémy, 

jež mohou obsahovat úplnou nebo 

částečnou kopii databáze SIS. Vzhledem 

k tomu, že SIS je nejdůležitějším nástrojem 

pro výměnu informací v Evropě, je 

nezbytné zajistit jeho nerušený provoz 

na centrální i na vnitrostátní úrovni. Proto 

jsou zapotřebí významné investice s cílem 

posílit a zlepšit centrální systém a jeho 
záložní systém nebo systémy. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Členské státy, které dosud nemají vnitrostátní kopii, by neměly být nuceny tuto kopii 

pořizovat. Aby se zajistil nerušený provoz SIS, je třeba vynaložit potřebné investice pro 

posílení centrálního systému a jeho záložního systému či záložních systémů. 

 

Pozměňovací návrh  142 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Je nutné udržovat příručku 

obsahující podrobná pravidla pro výměnu 

určitých doplňujících informací týkajících 

se opatření, která záznam vyžaduje. 

Výměnu těchto informací by měly 

zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých 

členských států (centrály SIRENE). 

(8) Je nutné udržovat příručku 

obsahující podrobná pravidla pro výměnu 

určitých doplňujících informací týkajících 

se opatření, která záznam vyžaduje 

(příručka SIRENE). Rychlou a účinnou 

výměnu těchto informací by měly 

zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých 

členských států (centrály SIRENE). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  143 

Miriam Dalli 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Je nutné udržovat příručku 

obsahující podrobná pravidla pro výměnu 

určitých doplňujících informací týkajících 

se opatření, která záznam vyžaduje. 

Výměnu těchto informací by měly 

zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých 

členských států (centrály SIRENE). 

(8) Je nutné, aby spolunormotvůrci 

schválili udržování příručky obsahující 

podrobná pravidla pro výměnu určitých 

doplňujících informací týkajících 

se opatření, která záznam vyžaduje. 

Výměnu těchto informací by měly 

zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých 

členských států (centrály SIRENE). 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s pozdějšími pozměňovacími návrhy musí být „příručka SIRENE“ přijatá 

prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.  

 

Pozměňovací návrh  144 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Je nutné udržovat příručku 

obsahující podrobná pravidla pro výměnu 

určitých doplňujících informací týkajících 

se opatření, která záznam vyžaduje. 

Výměnu těchto informací by měly 

zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých 

členských států (centrály SIRENE). 

(8) Je nutné udržovat příručku 

obsahující podrobná pravidla pro výměnu 

určitých doplňujících informací týkajících 

se opatření, která záznam vyžaduje. 

Bezodkladnou výměnu těchto informací by 

měly zajišťovat vnitrostátní orgány 

jednotlivých členských států (centrály 

SIRENE). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby byla zachována účinná 

výměna doplňujících informací týkajících 

se opatření, která mají být podle záznamů 

přijata, je vhodné posílit fungování centrál 

SIRENE stanovením požadavků na 

dostupné zdroje, odbornou přípravu 

uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů 

obdržených z jiných centrál SIRENE. 

(9) Aby byla zajištěna rychlá a účinná 

výměna doplňujících informací týkajících 

se opatření, která mají být podle záznamů 

přijata, je vhodné posílit fungování centrál 

SIRENE stanovením požadavků na 

dostupné zdroje, odbornou přípravu 

uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů 

obdržených z jiných centrál SIRENE. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  146 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby byla zachována účinná 

výměna doplňujících informací týkajících 

se opatření, která mají být podle záznamů 

přijata, je vhodné posílit fungování centrál 

SIRENE stanovením požadavků na 

dostupné zdroje, odbornou přípravu 

uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů 

obdržených z jiných centrál SIRENE. 

(9) Aby byla zachována účinná a 

bezodkladná výměna doplňujících 

informací týkajících se opatření, která mají 

být podle záznamů přijata, je vhodné 

posílit fungování centrál SIRENE 

stanovením požadavků na dostupné zdroje, 

odbornou přípravu uživatelů a lhůtu pro 

zodpovězení dotazů obdržených z jiných 

centrál SIRENE. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby byla zachována účinná 

výměna doplňujících informací týkajících 

se opatření, která mají být podle záznamů 

(9) Aby byla zajištěna účinná výměna 

doplňujících informací týkajících se 

opatření, která mají být podle záznamů 
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přijata, je vhodné posílit fungování centrál 

SIRENE stanovením požadavků na 

dostupné zdroje, odbornou přípravu 

uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů 

obdržených z jiných centrál SIRENE. 

přijata, je vhodné posílit fungování centrál 

SIRENE stanovením požadavků na 

dostupné zdroje, odbornou přípravu 

uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů 

obdržených z jiných centrál SIRENE. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aniž je dotčena odpovědnost 

členských států za správnost údajů 

vkládaných do SIS, měla by agentura nést 

odpovědnost za zlepšování kvality údajů 

zavedením centrálního nástroje pro 

sledování kvality údajů a za předkládání 

zpráv členským státům v pravidelných 

intervalech. 

(11) Aniž je dotčena odpovědnost 

členských států za správnost údajů 

vkládaných do SIS, měla by agentura nést 

odpovědnost za zlepšování kvality údajů 

zavedením centrálního nástroje pro 

sledování kvality údajů a za předkládání 

zpráv členským státům v pravidelných 

intervalech. Agentura eu-LISA by v zájmu 

zlepšení kvality zpracování údajů 

koncovými uživateli měla mít také na 

starosti organizaci školení souvisejících s 

používáním SIS II, a to zejména pro 

pracovníky Sirene, v souladu s článkem 3 

nařízení o zřízení agentury (nařízení (EU) 

č. 1077/2011). 

Or. fr 

Odůvodnění 

Článek 3 nařízení (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská 

agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva: „Úkoly související se SIS II“. 

 

Pozměňovací návrh  149 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Aby se zajistila bezpečnost v 

souvislosti se zpracováním údajů SIS 

koncovými uživateli, měly by členské státy 

dohlédnout na to, aby zaměstnanci, kteří 

mají přístup do SIS, byli pravidelně 

školeni o předpisech v oblasti bezpečnosti 

a ochrany údajů a o postupech 

souvisejících se zpracováním údajů 

uvedených v příručce SIRENE. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  150 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Aby bylo možno lépe sledovat 

využívání SIS s cílem analyzovat tendence, 

pokud jde o migrační tlak a správu hranic, 

měla by být agentura schopna vytvořit 

špičkovou kapacitu pro statistické hlášení 

členským státům, Komisi, Europolu a 

Evropské agentuře pro pohraniční 

a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena 

neporušenost údajů. Mělo by být proto 

zřízeno centrální úložiště statistických 

údajů. Žádné vypracované statistiky by 

neměly obsahovat osobní údaje. 

(12) Aby bylo možno lépe sledovat 

využívání SIS s cílem analyzovat tendence, 

pokud jde o migrační tlak a správu hranic, 

měla by být agentura schopna vytvořit 

špičkovou kapacitu pro statistické hlášení 

členským státům, Komisi, Europolu a 

Evropské agentuře pro pohraniční 

a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena 

neporušenost údajů. Mělo by být proto 

zřízeno centrální úložiště statistických 

údajů. Žádné vypracované statistiky by 

neměly obsahovat osobní údaje. Žádné 

statistické údaje uchovávané v úložišti 

nebo vytvářené úložištěm by neměly 

obsahovat osobní údaje, jak je stanoveno 

v nařízení (ES) č. 45/20011a. 

 _________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 

2000 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů orgány a institucemi Společenství a 

o volném pohybu těchto údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro účely analýzy statistických údajů nejsou potřebné žádné osobní údaje. V úložišti by proto 

neměly být uchovávány ani vytvářeny v rámci statistik žádné osobní údaje. 

 

Pozměňovací návrh  151 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Aby bylo možno lépe sledovat 

využívání SIS s cílem analyzovat tendence, 

pokud jde o migrační tlak a správu hranic, 

měla by být agentura schopna vytvořit 

špičkovou kapacitu pro statistické hlášení 

členským státům, Komisi, Europolu a 

Evropské agentuře pro pohraniční 

a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena 

neporušenost údajů. Mělo by být proto 

zřízeno centrální úložiště statistických 

údajů. Žádné vypracované statistiky by 

neměly obsahovat osobní údaje. 

(12) Aby bylo možno lépe sledovat 

využívání SIS s cílem analyzovat tendence, 

pokud jde o migrační tlak a správu hranic, 

měla by být agentura schopna vytvořit 

špičkovou kapacitu pro statistické hlášení 

členským státům, Evropskému 

parlamentu, Komisi, Europolu a Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, 

aniž by byla ohrožena neporušenost údajů. 

Mělo by být proto zřízeno centrální 

úložiště statistických údajů. Žádné 

vypracované statistiky by neměly 

obsahovat osobní údaje. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  152 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Členské státy by měly provést 

nezbytná technická opatření, aby pokaždé, 

když jsou koncoví uživatelé oprávněni 

(16) Členské státy by měly provést 

nezbytná technická opatření, aby pokaždé, 

když jsou koncoví uživatelé oprávněni 
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provést vyhledávání ve vnitrostátní 

policejní nebo imigrační databázi, 

vyhledávali také souběžně v SIS, a to v 

souladu s článkem 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/68044. To by 

mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru 

bez kontrol na vnitřních hranicích jako 

hlavní kompenzační opatření a dokázal 

lépe reagovat na přeshraniční rozměr 

trestné činnosti a mobilitu pachatelů. 

provést vyhledávání ve vnitrostátní 

policejní nebo imigrační databázi, byli 

rovněž oprávněni vyhledávat souběžně v 

SIS, a to v souladu s článkem 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/680.44 To by mělo pomoci zajistit, 

aby SIS fungoval v prostoru bez kontrol na 

vnitřních hranicích jako hlavní 

kompenzační opatření a dokázal lépe 

reagovat na přeshraniční rozměr trestné 

činnosti a mobilitu pachatelů. 

_________________ _________________ 

44 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

44 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Or. en 

Odůvodnění 

Formulace týkající se koncových uživatelů by měly být stejné v případě vnitrostátní databáze i 

databáze SIS. 

 

Pozměňovací návrh  153 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Členské státy by měly provést 

nezbytná technická opatření, aby pokaždé, 

když jsou koncoví uživatelé oprávněni 

provést vyhledávání ve vnitrostátní 

policejní nebo imigrační databázi, 

vyhledávali také souběžně v SIS, a to v 

(16) Členské státy by měly provést 

nezbytná technická opatření, aby pokaždé, 

když jsou koncoví uživatelé oprávněni 

provést vyhledávání ve vnitrostátní 

policejní databázi, vyhledávali také 

souběžně v SIS, a to v souladu s článkem 4 
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souladu s článkem 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/68044. To by 

mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru 

bez kontrol na vnitřních hranicích jako 

hlavní kompenzační opatření a dokázal 

lépe reagovat na přeshraniční rozměr 

trestné činnosti a mobilitu pachatelů. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/68044. To by mělo zajistit, aby 

SIS fungoval v prostoru bez kontrol na 

vnitřních hranicích jako hlavní 

kompenzační opatření a dokázal lépe 

reagovat na přeshraniční rozměr trestné 

činnosti a mobilitu pachatelů. 

_________________ _________________ 

44 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

44 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  154 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Členské státy by měly provést 

nezbytná technická opatření, aby pokaždé, 

když jsou koncoví uživatelé oprávněni 

provést vyhledávání ve vnitrostátní 

policejní nebo imigrační databázi, 

vyhledávali také souběžně v SIS, a to v 

souladu s článkem 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/68044. To by 

mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru 

bez kontrol na vnitřních hranicích jako 

hlavní kompenzační opatření a dokázal 

lépe reagovat na přeshraniční rozměr 

trestné činnosti a mobilitu pachatelů. 

(16) Členské státy by měly provést 

nezbytná technická opatření, aby pokaždé, 

když jsou koncoví uživatelé oprávněni 

provést vyhledávání ve vnitrostátní 

policejní nebo imigrační databázi, byli 

rovněž oprávněni vyhledávat souběžně v 

SIS, a to v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/68044. To by 

mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru 

bez kontrol na vnitřních hranicích jako 

hlavní kompenzační opatření a dokázal 

lépe reagovat na přeshraniční rozměr 

trestné činnosti a mobilitu pachatelů. 

_________________ _________________ 
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44 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

44 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Or. en 

Odůvodnění 

Formulace týkající se koncových uživatelů by měly být stejné v případě vnitrostátní databáze i 

databáze SIS. 

 

Pozměňovací návrh  155 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě jakýchkoli pochybností 

o totožnosti dané osoby by vyhledávání 

pomocí daktyloskopických údajů mělo být 

povinné. Zobrazení obličeje by měla být 

používána za účelem určení totožnosti 

pouze v rámci běžných hraničních kontrol 

prováděných v samoobslužných kioscích a 

elektronických branách. 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů, fotografií a 

zobrazení obličeje pro účely určení 

totožnosti. Používání daktyloskopických 

údajů a zobrazení obličeje pro účely určení 

totožnosti v SIS by též mělo přispět k 

zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě jakýchkoli pochybností 

o totožnosti dané osoby by vyhledávání 

pomocí daktyloskopických údajů mělo být 

povinné. Před vložením nového záznamu 

je možné vyhledat otisky prstů s cílem 

ověřit, zda je osoba již v SIS hlášena pod 

jinou identitou nebo jiným záznamem. 
Zobrazení obličeje by měla být používána 
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za účelem určení totožnosti pouze v rámci 

běžných hraničních kontrol prováděných v 

samoobslužných kioscích a elektronických 

branách. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  156 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě jakýchkoli pochybností 

o totožnosti dané osoby by vyhledávání 

pomocí daktyloskopických údajů mělo být 

povinné. Zobrazení obličeje by měla být 

používána za účelem určení totožnosti 

pouze v rámci běžných hraničních kontrol 

prováděných v samoobslužných kioscích a 

elektronických branách. 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě jakýchkoli pochybností 

o totožnosti dané osoby by vyhledávání 

pomocí daktyloskopických údajů mělo být 

povinné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud je to technicky proveditelné, určení totožnosti na základě fotografií nebo zobrazení 

obličeje by mělo být umožněno všude. 

 

Pozměňovací návrh  157 

Eva Joly, Judith Sargentini 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě jakýchkoli pochybností 

o totožnosti dané osoby by vyhledávání 

pomocí daktyloskopických údajů mělo být 

povinné. Zobrazení obličeje by měla být 

používána za účelem určení totožnosti 

pouze v rámci běžných hraničních kontrol 

prováděných v samoobslužných kioscích a 

elektronických branách. 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě závažných pochybností 

o totožnosti dané osoby by mělo být možné 

vyhledávání pomocí daktyloskopických 

údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě jakýchkoli pochybností 

o totožnosti dané osoby by vyhledávání 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. Zobrazení obličeje by měla být 

používána za účelem určení totožnosti 
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pomocí daktyloskopických údajů mělo být 

povinné. Zobrazení obličeje by měla být 

používána za účelem určení totožnosti 

pouze v rámci běžných hraničních kontrol 

prováděných v samoobslužných kioscích a 

elektronických branách. 

pouze v rámci běžných hraničních kontrol 

prováděných v samoobslužných kioscích a 

elektronických branách. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  159 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje. V případě jakýchkoli pochybností 

o totožnosti dané osoby by vyhledávání 

pomocí daktyloskopických údajů mělo být 

povinné. Zobrazení obličeje by měla být 

používána za účelem určení totožnosti 

pouze v rámci běžných hraničních kontrol 

prováděných v samoobslužných kioscích a 

elektronických branách. 

(17) Toto nařízení by mělo stanovit 

podmínky pro používání 

daktyloskopických údajů a zobrazení 

obličeje pro účely určení totožnosti. 

Používání zobrazení obličeje pro účely 

určení totožnosti v SIS by též mělo přispět 

k zajištění jednotnosti postupů hraničních 

kontrol, jestliže je nezbytné určení a 

ověření totožnosti na základě otisků prstů 

a zobrazení obličeje. Jestliže nelze zjistit 

totožnost osoby jinými prostředky 
vyhledávání pomocí daktyloskopických 

údajů mělo být povinné. Zobrazení obličeje 

by měla být používána za účelem určení 

totožnosti pouze v rámci běžných 

hraničních kontrol prováděných v 

samoobslužných kioscích a elektronických 

branách. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k citlivé povaze biometrických údajů by se mělo jejich používání omezovat jen na 

případy, kdy je to nezbytné a přiměřené. 

 

Pozměňovací návrh  160 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Zavedení služby automatizované 

identifikace otisků prstů v rámci SIS 

doplňuje stávající mechanismus pro 

vzájemný přeshraniční on-line přístup do 

určených vnitrostátních databází DNA a 

automatizovaných systémů identifikace 

otisků prstů navržený v Prümské smlouvě. 

Prümský mechanismus umožňuje 

propojení vnitrostátních systémů 

identifikace otisků prstů, díky němuž 

může členský stát podat žádost s cílem 

zjistit, zda pachatel trestného činu, jehož 

otisky prstů byly nalezeny, je znám v 

jakémkoli jiném členském státě. Prümský 

mechanismus ověřuje, zda je osoba, které 

patří otisky prstů, známa v určitém 

okamžiku, takže pokud se pachatel stane v 

některém členském státě známým později, 

nemusí být nutně dopaden. Vyhledávání 

otisků prstů v SIS umožňuje aktivně 

vyhledávat pachatele. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  161 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mělo by být umožněno 

porovnávání otisků prstů nalezených 

na místě činu s daktyloskopickými údaji 

uloženými v SIS, pokud lze s vysokou 

mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří 

pachateli závažné trestné činnosti nebo 

teroristického trestného činu. Závažnou 

vypouští se 
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trestnou činností je třeba rozumět trestné 

činy vyjmenované v rámcovém rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV45 a „teroristickým 

trestným činem“ je třeba rozumět trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené v 

rámcovém rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV46. 

_________________  

45 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 

L 190, 18.7.2002, s. 1). 

 

46 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  162 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mělo by být umožněno 

porovnávání otisků prstů nalezených 

na místě činu s daktyloskopickými údaji 

uloženými v SIS, pokud lze s vysokou 

mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří 

pachateli závažné trestné činnosti nebo 

teroristického trestného činu. Závažnou 

trestnou činností je třeba rozumět trestné 

činy vyjmenované v rámcovém rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV45 a „teroristickým 

trestným činem“ je třeba rozumět trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené v 

rámcovém rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV46. 

(18) Mělo by být umožněno 

porovnávání otisků prstů nalezených 

na místě činu s daktyloskopickými údaji 

uloženými v SIS, pokud existuje důkaz, že 

patří pachateli závažné trestné činnosti 

nebo teroristického trestného činu. 

Závažnou trestnou činností je třeba 

rozumět trestné činy, u kterých dochází k 

automatickému předání vyžádané osoby 

dožadujícímu členskému státu, jak je 

stanoveno v rámcovém rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV, a „teroristickým trestným 

činem“ je třeba rozumět trestné činy podle 

vnitrostátního práva stanovené v článcích 

3, 4, 12 a 14 směrnice (EU) 2017/541 o 

boji proti terorismu uvedené v rozhodnutí 
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Rady 2002/475/SVV. 

_________________  

45 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 

o evropském zatýkacím rozkazu a 

postupech předávání mezi členskými státy 

(Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1). 

 

46 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Porovnávání otisků prstů neznámých osob by se mělo omezovat výhradně na případy, kdy 

existuje důkaz, že otisky patří pachateli závažného trestného činu nebo teroristického činu. 

Trestné činy uvedené ve stávajícím rozhodnutí Rady o SIS II se nahrazují stejnými trestnými 

činy, nově stanovenými ve směrnici (EU) 2017/541 o boji proti terorismu. 

 

Pozměňovací návrh  163 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mělo by být umožněno 

porovnávání otisků prstů nalezených 

na místě činu s daktyloskopickými údaji 

uloženými v SIS, pokud lze s vysokou 

mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří 

pachateli závažné trestné činnosti nebo 

teroristického trestného činu. Závažnou 

trestnou činností je třeba rozumět trestné 

činy vyjmenované v rámcovém rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV45 a „teroristickým 

trestným činem“ je třeba rozumět trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené v 

rámcovém rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV46. 

(18) Mělo by být umožněno 

porovnávání otisků prstů a dlaní 

nalezených na místě činu s 

daktyloskopickými údaji uloženými v SIS, 

pokud lze s vysokou mírou 

pravděpodobnosti stanovit, že patří 

pachateli závažné trestné činnosti nebo 

teroristického trestného činu. Závažnou 

trestnou činností je třeba rozumět trestné 

činy vyjmenované v rámcovém rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV45 a „teroristickým 

trestným činem“ je třeba rozumět trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené ve 

směrnici (EU) 2017/541 ze dne 15. března 

2017 o boji proti terorismu. 
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_________________ _________________ 

45 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 

L 190, 18.7.2002, s. 1). 

45 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 

L 190, 18.7.2002, s. 1). 

46 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  164 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mělo by být umožněno 

porovnávání otisků prstů nalezených 

na místě činu s daktyloskopickými údaji 

uloženými v SIS, pokud lze s vysokou 

mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří 

pachateli závažné trestné činnosti nebo 

teroristického trestného činu. Závažnou 

trestnou činností je třeba rozumět trestné 

činy vyjmenované v rámcovém rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV45 a „teroristickým 

trestným činem“ je třeba rozumět trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené v 

rámcovém rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV46. 

(18) Mělo by být umožněno 

porovnávání otisků prstů nalezených 

na místě činu, zvláště v případě 

teroristických činů, s daktyloskopickými 

údaji uloženými v SIS, pokud lze 

s vysokou mírou pravděpodobnosti 

stanovit, že patří pachateli závažné trestné 

činnosti nebo teroristického trestného činu. 

Závažnou trestnou činností je třeba 

rozumět trestné činy vyjmenované v 

rámcovém rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV45 a „teroristickým trestným 

činem“ je třeba rozumět trestné činy podle 

vnitrostátního práva uvedené v rámcovém 

rozhodnutí Rady 2002/475/SVV46. 

_________________ _________________ 

45 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 

o evropském zatýkacím rozkazu a 

postupech předávání mezi členskými státy 

(Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1). 

45 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 

o evropském zatýkacím rozkazu a 

postupech předávání mezi členskými státy 

(Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1). 

46 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

46 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 
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boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Jakékoliv zpracování fotografií, 

zobrazení obličeje a údajů o otiscích prstů 

nesmí překročit rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení všeobecného 

zamýšleného cíle, a musí být předmětem 

odpovídajících záruk. Každé použití 

fotografií, zobrazení obličeje a 

daktyloskopických údajů musí být 

povoleno právními předpisy Unie nebo 

členských států. Každé zpracování 

fotografií a daktyloskopických údajů v 

rámci SIS, včetně uchování nebo použití 

pro účely identifikace, musí být v souladu 

s platnými ustanoveními o ochraně údajů 

podle právních nástrojů SIS, nařízení 

(EU) 2016/679 a ustanovení směrnice 

2016/680. Ustanovení těchto právních 

nástrojů se vztahují na zpracování 

fotografií, zobrazení obličeje a 

daktyloskopických údajů příslušníků 

třetích zemí a občanů Unie. V souladu se 

zásadou specifikace účelu musí být jasně 

stanoven účel a způsob využití fotografií, 

zobrazení obličeje a daktyloskopických 

údajů v SIS. Komise by za tímto účelem 

měla mít pravomoc přijmout prováděcí akt 

v souladu s čl. 55 odst. 2. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  166 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18b) Jakékoliv zpracování fotografií, 

zobrazení obličeje a daktyloskopických 

údajů prstů nezletilých osob musí být 

prováděno za úplného dodržení 

nejvlastnějšího zájmu dítěte, jak jej 

stanoví článek 3 Úmluvy Organizace 

spojených národů o právech dítěte z roku 

1989. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  167 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Větší míry účinnosti, harmonizace 

a soudržnosti lze dosáhnout uložením 

povinnosti vkládat do SIS veškeré zákazy 

vstupu vydané příslušnými orgány 

členských států v řízení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES47 a stanovením 

společných pravidel pro vkládání těchto 

záznamů po navrácení neoprávněně 

pobývajícího státního příslušníka třetí 

země. Členské státy by měly přijmout 

veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, 

že nedojde k žádné prodlevě mezi 

okamžikem, kdy státní příslušník třetí 

země opustí schengenský prostor, a 

aktivací záznamu v SIS. To by mělo 

zaručit úspěšné vymáhání zákazů vstupu 

na hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, a účinně tak zabránit 

opětovnému vstupu do schengenského 

prostoru. 

vypouští se 
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_________________  

47 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a postupech v 

členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  168 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Větší míry účinnosti, harmonizace a 

soudržnosti lze dosáhnout uložením 

povinnosti vkládat do SIS veškeré zákazy 

vstupu vydané příslušnými orgány 

členských států v řízení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES47 a stanovením 

společných pravidel pro vkládání těchto 

záznamů po navrácení neoprávněně 

pobývajícího státního příslušníka třetí 

země. Členské státy by měly přijmout 

veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, 

že nedojde k žádné prodlevě mezi 

okamžikem, kdy státní příslušník třetí 

země opustí schengenský prostor, a 

aktivací záznamu v SIS. To by mělo 

zaručit úspěšné vymáhání zákazů vstupu na 

hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, a účinně tak zabránit 

opětovnému vstupu do schengenského 

prostoru. 

(20) Větší míry účinnosti, harmonizace a 

soudržnosti lze dosáhnout uložením 

povinnosti vkládat do SIS veškeré zákazy 

vstupu vydané příslušnými orgány 

členských států v řízení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES47, přičemž je třeba 

dodržovat základní práva a zejména 

zásadu nenavracení, a stanovením 

společných pravidel pro vkládání těchto 

záznamů po navrácení nelegálně 

pobývajícího státního příslušníka třetí 

země. Členské státy by měly přijmout 

veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, 

že nedojde k žádné prodlevě mezi 

okamžikem, kdy státní příslušník třetí 

země opustí schengenský prostor, a 

aktivací záznamu v SIS. To by mělo 

zaručit úspěšné vymáhání zákazů vstupu na 

hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, a účinně tak zabránit 

opětovnému vstupu do schengenského 

prostoru. 

_________________ _________________ 

47 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a postupech v 

47 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a postupech v 
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členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Větší míry účinnosti, harmonizace a 

soudržnosti lze dosáhnout uložením 

povinnosti vkládat do SIS veškeré zákazy 

vstupu vydané příslušnými orgány 

členských států v řízení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES47 a stanovením 

společných pravidel pro vkládání těchto 

záznamů po navrácení neoprávněně 

pobývajícího státního příslušníka třetí 

země. Členské státy by měly přijmout 

veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, 

že nedojde k žádné prodlevě mezi 

okamžikem, kdy státní příslušník třetí 

země opustí schengenský prostor, a 

aktivací záznamu v SIS. To by mělo 

zaručit úspěšné vymáhání zákazů vstupu na 

hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, a účinně tak zabránit 

opětovnému vstupu do schengenského 

prostoru. 

(20) Větší míry účinnosti, harmonizace a 

soudržnosti lze dosáhnout uložením 

povinnosti vkládat do SIS veškeré zákazy 

vstupu vydané příslušnými orgány 

členských států v řízení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES47 a stanovením 

společných pravidel pro vkládání těchto 

záznamů po navrácení nelegálně 

pobývajícího státního příslušníka třetí 

země. Členské státy by měly přijmout 

veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, 

že nedojde k žádné prodlevě mezi 

okamžikem, kdy státní příslušník třetí 

země opustí schengenský prostor, a 

aktivací záznamu v SIS. To by mělo 

zaručit úspěšné vymáhání zákazů vstupu na 

hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, a účinně tak zabránit 

opětovnému vstupu do schengenského 

prostoru. 

_________________ _________________ 

47 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a postupech v 

členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

47 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a postupech v 

členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

Or. en 
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Odůvodnění 

Technická změna formulace. 

 

Pozměňovací návrh  170 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Toto nařízení by mělo stanovit 

závazná pravidla pro konzultaci mezi 

vnitrostátními orgány v případě, že státní 

příslušník třetí země má nebo může získat 

platné povolení k pobytu nebo jiné 

oprávnění nebo právo k pobytu udělované 

v jednom členském státě, přičemž jiný 

členský stát má v úmyslu pořídit nebo již 

vložil záznam pro účely odepření vstupu 

nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi 

třetí země. Takové situace vytvářejí 

značnou nejistotu jak pro příslušníky 

pohraniční stráže, tak pro policejní a 

imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit 

závaznou lhůtu pro rychlou konzultaci s 

konečným výsledkem, aby se zabránilo 

případnému vstupu osob představujících 

hrozbu do schengenského prostoru. 

(21) Toto nařízení by mělo stanovit 

závazná pravidla pro konzultaci mezi 

vnitrostátními orgány v případě, že státní 

příslušník třetí země má nebo může získat 

platné povolení k pobytu nebo jiné 

oprávnění nebo právo k pobytu udělované 

v jednom členském státě, přičemž jiný 

členský stát má v úmyslu pořídit nebo již 

vložil záznam pro účely odepření vstupu 

nebo pobytu tomuto státnímu příslušníkovi 

třetí země. Takové situace vytvářejí 

značnou nejistotu jak pro příslušníky 

pohraniční stráže, tak pro policejní a 

imigrační orgány. Je proto vhodné stanovit 

závaznou lhůtu pro rychlou konzultaci s 

konečným výsledkem, aby osoby, které 

jsou oprávněny legálně pobývat v EU, byly 

oprávněny vstupovat do EU bez problémů, 

a těm, kteří ke vstupu do EU nejsou 

oprávněni, aby se ve vstupu zabránilo. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento bod odůvodnění by měl zůstat neutrální, pokud jde o výsledky jednání mezi členskými 

státy. V některých případech bude jedinci uděleno povolení k pobytu. V jiných případech může 

být zákaz vstupu určitému jedinci zachován. 

 

Pozměňovací návrh  171 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Záznamy by v SIS měly být 

uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou 

pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. 

Aby se snížila administrativní zátěž 

orgánů zabývajících se za různými účely 

zpracováním údajů o osobách, je vhodné 

sjednotit maximální dobu uchování 

záznamů o odepření vstupu a pobytu s 

maximální možnou délkou zákazů vstupu 

vydaných v řízení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES. Proto by doba uchovávání 

záznamů o osobách měla činit nejvýše pět 

let. Obecnou zásadou je, že záznamy o 

osobách by měly být ze SIS automaticky 

vymazány po uplynutí pěti let. Rozhodnutí 

o uchování záznamů o osobách by měla 

vycházet z komplexního individuálního 

posouzení. Členské státy by měly během 

vymezeného období záznamy o osobách 

přezkoumat a měly by vést statistiku o 

počtu záznamů o osobách, u nichž byla 

doba uchovávání prodloužena. 

(23) Záznamy by v SIS měly být 

uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou 

pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. 

Proto by doba uchovávání záznamů 

o osobách měla činit nejvýše tři roky. 

Obecnou zásadou je, že záznamy o 

osobách by měly být ze SIS automaticky 

vymazány po uplynutí tří let. Rozhodnutí o 

uchování záznamů o osobách by měla 

vycházet z komplexního individuálního 

posouzení. Členské státy by měly během 

vymezeného období záznamy o osobách 

přezkoumat a měly by vést statistiku o 

počtu záznamů o osobách, u nichž byla 

doba uchovávání prodloužena. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Záznamy by v SIS měly být 

uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou 

pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. 

Aby se snížila administrativní zátěž orgánů 

zabývajících se za různými účely 

zpracováním údajů o osobách, je vhodné 

sjednotit maximální dobu uchování 

záznamů o odepření vstupu a pobytu s 
maximální možnou délkou zákazů vstupu 

(23) Záznamy by v SIS měly být 

uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou 

pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. 

Aby se snížila administrativní zátěž orgánů 

zabývajících se za různými účely 

zpracováním údajů o osobách, je vhodné 

odlišit záznamy za účelem zákazu vstupu 

vydaného na základě ustanovení článku 

11 směrnice 2008/115/ES, u nichž by 
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vydaných v řízení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES. Proto by doba uchovávání 

záznamů o osobách měla činit nejvýše pět 

let. Obecnou zásadou je, že záznamy o 

osobách by měly být ze SIS automaticky 

vymazány po uplynutí pěti let. Rozhodnutí 

o uchování záznamů o osobách by měla 

vycházet z komplexního individuálního 

posouzení. Členské státy by měly během 

vymezeného období záznamy o osobách 

přezkoumat a měly by vést statistiku o 

počtu záznamů o osobách, u nichž byla 

doba uchovávání prodloužena. 

maximální doba uchování měla být 5 let v 

souladu s maximální možnou délkou 

zákazů vstupu vydaných v řízení v souladu 

se směrnicí 2008/115/ES, od jiných 

záznamů podle tohoto ustanovení, u nichž 

by doba uchování měla zůstat tři roky. 

Obecnou zásadou je, že záznamy o 

osobách by měly být ze SIS automaticky 

vymazány po uplynutí pěti, respektive tří 

let. Rozhodnutí o uchování záznamů o 

osobách by měla vycházet z komplexního 

individuálního posouzení. Členské státy by 

měly během vymezeného období záznamy 

o osobách přezkoumat a měly by vést 

statistiku o počtu záznamů o osobách, u 

nichž byla doba uchovávání prodloužena. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  173 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Záznamy by v SIS měly být 

uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou 

pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. 

Aby se snížila administrativní zátěž 

orgánů zabývajících se za různými účely 

zpracováním údajů o osobách, je vhodné 

sjednotit maximální dobu uchování 

záznamů o odepření vstupu a pobytu s 

maximální možnou délkou zákazů vstupu 

vydaných v řízení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES. Proto by doba uchovávání 

záznamů o osobách měla činit nejvýše pět 

let. Obecnou zásadou je, že záznamy o 

osobách by měly být ze SIS automaticky 

vymazány po uplynutí pěti let. Rozhodnutí 

o uchování záznamů o osobách by měla 

vycházet z komplexního individuálního 

posouzení. Členské státy by měly během 

vymezeného období záznamy o osobách 

(23) Záznamy by v SIS měly být 

uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou 

pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. 

Je proto nutné provádět vždy po třech 

letech přezkum nezbytnosti záznamu. 

Obecnou zásadou je, že záznamy o 

osobách by měly být ze SIS automaticky 

vymazány, jakmile už nejsou nezbytné 

nebo po uplynutí tří let. Rozhodnutí o 

uchování záznamů o osobách by měla 

vycházet z komplexního individuálního 

posouzení. Členské státy by měly během 

vymezeného období záznamy o osobách 

přezkoumat a měly by vést statistiku o 

počtu záznamů o osobách, u nichž byla 

doba uchovávání prodloužena. 
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přezkoumat a měly by vést statistiku o 

počtu záznamů o osobách, u nichž byla 

doba uchovávání prodloužena. 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle čl. 51 odst. 1 by měly být záznamy v SIS uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Jediné 

odůvodnění, které Komise pro prodloužení doby uchovávání nabízí, je omezení 

administrativní zátěže. To není dostatečné odůvodnění. V bodě odůvodnění 29 se uvádí, že 

členské státy už „běžně prodlužují lhůtu konce platnosti záznamů o osobách …“. Aby 

nedocházelo k přetěžování SIS a aby se zajistilo, že osobní údaje budou uchovávány pouze po 

nezbytně nutnou dobu, členské státy by měly vždy po 3 letech provádět přezkum záznamů. 

 

Pozměňovací návrh  174 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Na vložení záznamu do SIS a 

prodloužení doby jeho platnosti by se měl 

vztahovat nezbytný požadavek 

přiměřenosti spočívající v posouzení, zda 

je daný případ dostatečně přiměřený, 

relevantní a závažný pro vložení záznamu 

do SIS. V případě trestných činů podle 

článků 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/475/SVV o boji proti 

terorismu49 by vždy měl být vytvořen 

záznam o státních příslušnících třetích 

zemí pro účely odepření vstupu a pobytu, 

který zohlední vysoký stupeň ohrožení a 

celkový negativní dopad, jaký může daná 

činnost mít. 

(24) Na vložení záznamu do SIS a 

prodloužení doby jeho platnosti by se měl 

vztahovat nezbytný požadavek 

přiměřenosti spočívající v posouzení, zda 

je daný případ dostatečně přiměřený, 

relevantní a závažný pro vložení záznamu 

do SIS. V případě trestných činů podle 

článků 3, 4, 12 a 14 směrnice (EU) 

2017/54 o boji proti terorismu měl by být 

vždy vytvořen záznam, protože ty 

představují velmi vážnou hrozbu pro 

veřejnou bezpečnost a integritu života 

jednotlivce i pro společnost.  

_________________  

49 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 
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Odůvodnění 

Odkaz na staré rámcové rozhodnutí je aktualizován a odkazuje na novou směrnici o boji proti 

terorismu, včetně příslušných článků. Bod odůvodnění je dále sladěn se zněním bodu 

odůvodnění 30 nařízení o policejní a justiční spolupráci. 

 

Pozměňovací návrh  175 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Na vložení záznamu do SIS a 

prodloužení doby jeho platnosti by se měl 

vztahovat nezbytný požadavek 

přiměřenosti spočívající v posouzení, zda 

je daný případ dostatečně přiměřený, 

relevantní a závažný pro vložení záznamu 

do SIS. V případě trestných činů podle 

článků 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/475/SVV o boji proti 

terorismu49 by vždy měl být vytvořen 

záznam o státních příslušnících třetích 

zemí pro účely odepření vstupu a pobytu, 

který zohlední vysoký stupeň ohrožení a 

celkový negativní dopad, jaký může daná 

činnost mít. 

(24) Na vložení záznamu do SIS a 

prodloužení doby jeho platnosti by se měl 

vztahovat nezbytný požadavek 

přiměřenosti spočívající v posouzení, zda 

je daný případ dostatečně přiměřený, 

relevantní a závažný pro vložení záznamu 

do SIS. V případě trestných činů podle 

směrnice (EU) 2017/541 by vždy měl být 

vytvořen záznam o státních příslušnících 

třetích zemí, kteří byli odsouzeni za tuto 

trestnou činnosti, pro účely odepření 

vstupu a pobytu, který zohlední vysoký 

stupeň ohrožení a celkový negativní dopad, 

jaký může daná činnost mít. 

_________________  

49 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  176 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Neporušenost údajů SIS má 

prvořadý význam. Proto by měly být 

stanoveny odpovídající záruky pro 

zpracování údajů SIS na centrální i na 

vnitrostátní úrovni s cílem zajistit 

komplexní (end-to-end) zabezpečení údajů. 

Orgány, které se zabývají zpracováním 

údajů, by měly být vázány bezpečnostními 

požadavky uvedenými v tomto nařízení a 

měly by se řídit jednotným postupem 

hlášení incidentů. 

(25) Neporušenost údajů SIS má 

prvořadý význam. Proto by měly být 

stanoveny odpovídající záruky pro 

zpracování údajů SIS na centrální i na 

vnitrostátní úrovni s cílem zajistit 

komplexní (end-to-end) zabezpečení údajů. 

Orgány, které se zabývají zpracováním 

údajů, by měly být vázány bezpečnostními 

požadavky uvedenými v tomto nařízení, 

měly by být za tímto účelem řádně 

proškoleny, měly by se řídit jednotným 

postupem hlášení incidentů a měly by být 

informovány o případných trestných 

činech a výkonech trestů v této souvislosti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  177 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Údaje zpracovávané v SIS za 

použití tohoto nařízení by neměly být 

poskytovány ani zpřístupňovány žádným 

třetím zemím nebo mezinárodním 

organizacím. 

(26) Údaje zpracovávané v SIS a 

související doplňující informace, které se 

vyměňují, by za použití tohoto nařízení 

neměly být poskytovány ani 

zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo 

mezinárodním organizacím. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  178 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(26) Údaje zpracovávané v SIS za 

použití tohoto nařízení by neměly být 

poskytovány ani zpřístupňovány žádným 

třetím zemím nebo mezinárodním 

organizacím. 

(26) Údaje zpracovávané v SIS za 

použití tohoto nařízení by neměly být 

poskytovány ani zpřístupňovány žádným 

třetím zemím nebo mezinárodním 

organizacím, pokud to není nezbytně 

nutné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Pro zvýšení účinnosti práce 

imigračních orgánů rozhodujících o právu 

státních příslušníků třetích zemí na vstup a 

pobyt na území členských států a o 

navracení neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí je vhodné 

poskytnout jim přístup do SIS podle tohoto 

nařízení. 

(27) Pro zvýšení účinnosti práce 

imigračních orgánů rozhodujících o právu 

státních příslušníků třetích zemí na vstup a 

pobyt na území členských států a o 

navracení nelegálně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí je vhodné 

poskytnout jim přístup do SIS podle tohoto 

nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Na zpracování osobních údajů 

orgány členských států podle tohoto 

nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 

2016/67950, ledaže by se použila směrnice 

(EU) 2016/68051. Na zpracování osobních 

údajů orgány a institucemi Unie při plnění 

jejich úkolů podle tohoto nařízení by se 

mělo použít nařízení Evropského 

(28) Na zpracování osobních údajů 

orgány členských států podle tohoto 

nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 

2016/67950, ledaže by se použila směrnice 

(EU) 2016/68051. Na zpracování osobních 

údajů orgány a institucemi Unie při plnění 

jejich úkolů podle tohoto nařízení by se 

mělo použít nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. 45/200152. Je-li 

to potřebné, měla by být ustanovení 

směrnice (EU) 2016/680, nařízení (EU) 

2016/679 a nařízení (ES) č. 45/2001 

v tomto nařízení blíže upřesněna. Pokud 

jde o zpracování osobních údajů 

Europolem, použije se nařízení (EU) 

2016/794 o Agentuře Evropské unie pro 

spolupráci v oblasti prosazování práva53 

(nařízení o Europolu). 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200152. Je-li 

to potřebné, měla by být ustanovení 

směrnice (EU) 2016/680, nařízení (EU) 

2016/679 a nařízení (ES) č. 45/2001 v 

tomto nařízení blíže upřesněna. 

_________________ _________________ 

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

51 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

příslušnými orgány za účelem prevence, 

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 

činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 

L 119, 4.5.2016, s. 89). 

51 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

příslušnými orgány za účelem prevence, 

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 

činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 

L 119, 4.5.2016, s. 89). 

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a 

institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a 

institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

53 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 

2016 o Agentuře Evropské unie pro 

spolupráci v oblasti prosazování práva 

(Europol) a o zrušení a nahrazení 

rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 

2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 

2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 25.5.2016, 

s. 53). 
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Or. en 

Odůvodnění 

Tato věta je nadbytečná. 

 

Pozměňovací návrh  181 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Na zpracování osobních údajů 

orgány členských států podle tohoto 

nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 

2016/67950, ledaže by se použila směrnice 

(EU) 2016/68051. Na zpracování osobních 

údajů orgány a institucemi Unie při plnění 

jejich úkolů podle tohoto nařízení by se 

mělo použít nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200152. Je-li 

to potřebné, měla by být ustanovení 

směrnice (EU) 2016/680, nařízení (EU) 

2016/679 a nařízení (ES) č. 45/2001 

v tomto nařízení blíže upřesněna. Pokud 

jde o zpracování osobních údajů 

Europolem, použije se nařízení (EU) 

2016/794 o Agentuře Evropské unie pro 

spolupráci v oblasti prosazování práva53 

(nařízení o Europolu). 

(28) Na zpracování osobních údajů 

orgány členských států podle tohoto 

nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 

2016/67950, ledaže by se použila směrnice 

(EU) 2016/68051. Na zpracování osobních 

údajů orgány a institucemi Unie při plnění 

jejich úkolů podle tohoto nařízení by se 

mělo použít nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200152. 

Pokud jde o zpracování osobních údajů 

Europolem, použije se nařízení (EU) 

2016/794 o Agentuře Evropské unie pro 

spolupráci v oblasti prosazování práva53 

(nařízení o Europolu). 

_________________ _________________ 

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

51 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

51 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 
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příslušnými orgány za účelem prevence, 

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 

činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 

L 119, 4.5.2016, s. 89). 

příslušnými orgány za účelem prevence, 

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 

činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 

L 119, 4.5.2016, s. 89). 

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a 

institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a 

institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 

Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 

oblasti prosazování práva (Europol) a o 

zrušení a nahrazení rozhodnutí 

2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 

2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 

2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 25.5.2016, 

s. 53). 

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 

Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 

oblasti prosazování práva (Europol) a o 

zrušení a nahrazení rozhodnutí 

2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 

2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 

2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 25.5.2016, 

s. 53). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Nezávislé vnitrostátní orgány 

dozoru by měly v souvislosti s tímto 

nařízením sledovat zákonnost zpracování 

osobních údajů členskými státy. Je třeba 

stanovit práva subjektů údajů na přístup k 

jejich údajům uchovávaným v SIS a na 

jejich opravu a výmaz, jakož i následné 

opravné prostředky u vnitrostátních soudů 

a vzájemné uznávání rozsudků. Proto je 

vhodné požadovat od členských států roční 

statistiky. 

(31) Nezávislé vnitrostátní orgány 

dozoru by měly v souvislosti s tímto 

nařízením sledovat zákonnost zpracování 

osobních údajů členskými státy, a to i 

pokud jde o výměnu a další zpracovávání 

doplňujících informací. Je třeba stanovit 

práva subjektů údajů na přístup k jejich 

údajům uchovávaným v SIS, na jejich 

opravu, odstranění a výmaz a na 

odškodnění, jakož i následné opravné 

prostředky u vnitrostátních soudů a 

vzájemné uznávání rozsudků. Proto je 
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vhodné požadovat od členských států, aby 

vypracovaly standardní statistický systém 

za účelem každoročního podávání zpráv 

prostřednictvím mechanismu spolupráce 

mezi vnitrostátními orgány dozoru a 

evropským inspektorem ochrany údajů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  183 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Nezávislé vnitrostátní orgány 

dozoru by měly v souvislosti s tímto 

nařízením sledovat zákonnost zpracování 

osobních údajů členskými státy. Je třeba 

stanovit práva subjektů údajů na přístup k 

jejich údajům uchovávaným v SIS a na 

jejich opravu a výmaz, jakož i následné 

opravné prostředky u vnitrostátních soudů 

a vzájemné uznávání rozsudků. Proto je 

vhodné požadovat od členských států roční 

statistiky. 

(31) Nezávislé vnitrostátní orgány 

dozoru by měly v souvislosti s tímto 

nařízením sledovat zákonnost zpracování 

osobních údajů členskými státy a mělo by 

jim být k plnění tohoto úkolu přiděleno 

dostatečné množství prostředků. Je třeba 

stanovit práva subjektů údajů na přístup k 

jejich údajům uchovávaným v SIS a na 

jejich opravu a výmaz, počet případů 

projednávaných u vnitrostátních soudů a 

následné opravné prostředky, jakož i 

vzájemné uznávání rozsudků. Proto je 

vhodné požadovat od členských států roční 

statistiky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vnitrostátní orgány dozoru by měly mít k dispozici dostatečné množství prostředků, které jim 

umožní řádně monitorovat zpracování osobních údajů v členských státech. Je rovněž důležité 

shromažďovat informace o počtu případů projednávaných u soudů v souvislosti se 

zpracováním údajů v rámci SIS. 

 

Pozměňovací návrh  184 

Marie-Christine Vergiat 

 



 

PE609.653v02-00 36/176 AM\1134513CS.docx 

CS 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení 

o Europolu) stanoví, že Europol 

podporuje a posiluje činnost příslušných 

orgánů členských států, jakož i jejich 

vzájemnou spolupráci při boji proti 

terorismu a závažné trestné činnosti a 

poskytuje analýzy a posouzení hrozeb. 

Aby mohl Europol plnit své úkoly, 

zejména v rámci Evropského střediska pro 

boj proti převaděčství, je vhodné 

poskytnout této agentuře přístup ke 

kategoriím záznamů vymezeným v tomto 

nařízení. Evropské středisko pro boj proti 

převaděčství, zřízené při Europolu, hraje 

důležitou strategickou úlohu v boji proti 

zprostředkovávání nelegální migrace a 

mělo by získat přístup k záznamům 

o osobách, kterým byl odepřen vstup a 

pobyt na území členského státu buď z 

trestních důvodů, nebo kvůli nedodržení 

podmínek vstupu a pobytu. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  185 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o 

Europolu) stanoví, že Europol podporuje a 

posiluje činnost příslušných orgánů 

členských států, jakož i jejich vzájemnou 

spolupráci při boji proti terorismu a 

závažné trestné činnosti a poskytuje 

analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl 

Europol plnit své úkoly, zejména v rámci 

Evropského střediska pro boj proti 

(33) Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o 

Europolu) stanoví, že Europol podporuje a 

posiluje činnost příslušných orgánů 

členských států, jakož i jejich vzájemnou 

spolupráci při boji proti terorismu a 

závažné trestné činnosti a poskytuje 

analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl 

Europol plnit své úkoly, je vhodné 

poskytnout této agentuře přístup ke 
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převaděčství, je vhodné poskytnout této 

agentuře přístup ke kategoriím záznamů 

vymezeným v tomto nařízení. Evropské 

středisko pro boj proti převaděčství, 

zřízené při Europolu, hraje důležitou 

strategickou úlohu v boji proti 

zprostředkovávání nelegální migrace a 

mělo by získat přístup k záznamům 

o osobách, kterým byl odepřen vstup a 

pobyt na území členského státu buď z 

trestních důvodů, nebo kvůli nedodržení 

podmínek vstupu a pobytu. 

kategoriím záznamů vymezeným v tomto 

nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o 

Europolu) stanoví, že Europol podporuje a 

posiluje činnost příslušných orgánů 

členských států, jakož i jejich vzájemnou 

spolupráci při boji proti terorismu a 

závažné trestné činnosti a poskytuje 

analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl 

Europol plnit své úkoly, zejména v rámci 

Evropského střediska pro boj proti 

převaděčství, je vhodné poskytnout této 

agentuře přístup ke kategoriím záznamů 

vymezeným v tomto nařízení. Evropské 

středisko pro boj proti převaděčství, 

zřízené při Europolu, hraje důležitou 

strategickou úlohu v boji proti 

zprostředkovávání nelegální migrace a 

mělo by získat přístup k záznamům 

o osobách, kterým byl odepřen vstup a 

pobyt na území členského státu buď z 

trestních důvodů, nebo kvůli nedodržení 

podmínek vstupu a pobytu. 

(33) Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o 

Europolu) stanoví, že Europol podporuje a 

posiluje činnost příslušných orgánů 

členských států, jakož i jejich vzájemnou 

spolupráci při boji proti terorismu a 

závažné trestné činnosti a poskytuje 

analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl 

Europol plnit své úkoly, zejména v rámci 

Evropského střediska pro boj proti 

převaděčství, je vhodné poskytnout této 

agentuře přístup ke kategoriím záznamů 

vymezeným v tomto nařízení. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Není jasné, z jakého důvodu Komise předpokládá, že osoby, kterým byl odepřen vstup, mají 

vazbu na zprostředkovávání nelegální migrace. Tato forma profilování by neměla být možná. 

 

Pozměňovací návrh  187 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o 

Europolu) stanoví, že Europol podporuje a 

posiluje činnost příslušných orgánů 

členských států, jakož i jejich vzájemnou 

spolupráci při boji proti terorismu a 

závažné trestné činnosti a poskytuje 

analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl 

Europol plnit své úkoly, zejména v rámci 

Evropského střediska pro boj proti 

převaděčství, je vhodné poskytnout této 

agentuře přístup ke kategoriím záznamů 

vymezeným v tomto nařízení. Evropské 

středisko pro boj proti převaděčství, 

zřízené při Europolu, hraje důležitou 

strategickou úlohu v boji proti 

zprostředkovávání nelegální migrace a 

mělo by získat přístup k záznamům 

o osobách, kterým byl odepřen vstup a 

pobyt na území členského státu buď z 

trestních důvodů, nebo kvůli nedodržení 

podmínek vstupu a pobytu. 

(33) Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o 

Europolu) stanoví, že Europol podporuje a 

posiluje činnost příslušných orgánů 

členských států, jakož i jejich vzájemnou 

spolupráci při boji proti terorismu a 

závažné trestné činnosti a poskytuje 

analýzy a posouzení hrozeb. Aby mohl 

Europol plnit své úkoly, zejména v rámci 

Evropského střediska pro boj proti 

převaděčství, je vhodné poskytnout této 

agentuře přístup ke kategoriím záznamů 

vymezeným v tomto nařízení. Evropské 

středisko pro boj proti převaděčství, 

zřízené při Europolu, hraje důležitou 

strategickou úlohu v boji proti 

zprostředkovávání nelegální migrace a 

mělo by získat přístup k záznamům 

o osobách, kterým byl odepřen vstup a 

pobyt na území členského státu buď na 

základě restriktivních opatření, nebo z 

trestních důvodů, nebo kvůli nedodržení 

podmínek vstupu a pobytu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  188 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby byly odstraněny nedostatky ve 

sdílení informací týkajících se terorismu, 

zejména zahraničních teroristických 

bojovníků – kde je sledování jejich 

pohybu zásadní – měly by členské státy 

zároveň s vložením záznamu do SIS sdílet 

s Europolem informace o činnosti 

související s terorismem a rovněž by s ním 

měly sdílet pozitivní nálezy a související 

informace. To by Evropskému centru pro 

boj proti terorismu, zřízenému při 

Europolu, umožnilo ověřovat, zda v 

databázích Europolu nejsou k dispozici 

další kontextové informace, poskytovat 

vysoce kvalitní analýzy přispívající k 

rozbití teroristických sítí a případně 

předcházet útokům. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Celý tento bod odůvodnění patří do nařízení o Europolu, a nikoli do nařízení o SIS. Povinnost 

členských států poskytovat informace Europolu nepatří do nařízení o SIS. 

 

Pozměňovací návrh  189 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby byly odstraněny nedostatky ve 

sdílení informací týkajících se terorismu, 

zejména zahraničních teroristických 

bojovníků – kde je sledování jejich pohybu 

zásadní – měly by členské státy zároveň s 

vložením záznamu do SIS sdílet 

s Europolem informace o činnosti 

související s terorismem a rovněž by s ním 

měly sdílet pozitivní nálezy a související 

informace. To by Evropskému centru pro 

boj proti terorismu, zřízenému při 

(34) Aby byly odstraněny nedostatky ve 

sdílení informací týkajících se terorismu, 

zejména zahraničních teroristických 

bojovníků – kde je sledování jejich pohybu 

zásadní – měly by členské státy zároveň s 

vložením záznamu do SIS sdílet 

s Europolem informace o činnosti 

související s terorismem a rovněž by s ním 

měly sdílet pozitivní nálezy související 

informace a informace v případě 

nesplnění příslušného opatření. To by 
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Europolu, umožnilo ověřovat, zda v 

databázích Europolu nejsou k dispozici 

další kontextové informace, poskytovat 

vysoce kvalitní analýzy přispívající k 

rozbití teroristických sítí a případně 

předcházet útokům. 

Evropskému centru pro boj proti terorismu, 

zřízenému při Europolu, umožnilo 

ověřovat, zda v databázích Europolu 

nejsou k dispozici další kontextové 

informace, poskytovat vysoce kvalitní 

analýzy přispívající k rozbití teroristických 

sítí a případně předcházet útokům. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  190 

Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby byly odstraněny nedostatky ve 

sdílení informací týkajících se terorismu, 

zejména zahraničních teroristických 

bojovníků – kde je sledování jejich pohybu 

zásadní – měly by členské státy zároveň s 

vložením záznamu do SIS sdílet 

s Europolem informace o činnosti 

související s terorismem a rovněž by s ním 

měly sdílet pozitivní nálezy a související 

informace. To by Evropskému centru pro 

boj proti terorismu, zřízenému při 

Europolu, umožnilo ověřovat, zda v 

databázích Europolu nejsou k dispozici 

další kontextové informace, poskytovat 

vysoce kvalitní analýzy přispívající k 

rozbití teroristických sítí a případně 

předcházet útokům. 

(34) Aby byly odstraněny nedostatky ve 

sdílení informací týkajících se terorismu, 

zejména zahraničních teroristických 

bojovníků – kde je sledování jejich pohybu 

zásadní – měly by členské státy zároveň s 

vložením záznamu do SIS sdílet 

s Europolem informace o činnosti 

související s terorismem a rovněž by s ním 

měly sdílet pozitivní nálezy a související 

informace. To by Evropskému centru pro 

boj proti terorismu, zřízenému při 

Europolu, umožnilo bezprostředně 

ověřovat, zda v databázích Europolu 

nejsou k dispozici další kontextové 

informace, poskytovat vysoce kvalitní 

analýzy přispívající k rozbití teroristických 

sítí a případně předcházet útokům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Je rovněž nezbytné stanovit jasná 

pravidla pro Europol týkající se zpracování 

a stahování údajů SIS s cílem umožnit co 

nejrozsáhlejší využívání SIS za podmínky 

dodržování norem týkajících se ochrany 

údajů stanovených v tomto nařízení a 

nařízení (EU) 2016/794. V případech, kdy 

vyhledávání provedená Europolem v SIS 

odhalí existenci záznamu pořízeného 

členským státem, nemůže Europol přijmout 

požadované opatření. Měl by proto 

uvědomit dotčený členský stát, aby tento 

členský stát mohl na případu dále pracovat. 

(35) Je rovněž nezbytné stanovit jasná 

pravidla pro Europol týkající se zpracování 

a stahování údajů SIS s cílem umožnit co 

nejrozsáhlejší využívání SIS za podmínky 

dodržování norem týkajících se ochrany 

údajů stanovených v právu Unie. V 

případech, kdy vyhledávání provedená 

Europolem v SIS odhalí existenci záznamu 

pořízeného členským státem, nemůže 

Europol přijmout požadované opatření. 

Měl by proto ihned uvědomit dotčený 

členský stát, aby tento členský stát mohl na 

případu dále pracovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/162454 stanoví pro 

účely tohoto nařízení, že hostitelský 

členský stát zmocní příslušníky jednotek 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže 

nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na 

úkolech spojených s navracením, vyslané 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž k tomu, aby mohli nahlížet 

do evropských databází, je-li to nezbytné 

pro plnění operačních cílů uvedených v 

operačním plánu pro hraniční kontrolu, 

ostrahu hranic a navracení. Další 

relevantní agentury Unie, zejména 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

a Europol, mohou také v rámci 

podpůrných týmů pro řízení migrace 

vysílat odborníky, kteří nejsou pracovníky 

těchto agentur Unie. Cílem vyslání 

jednotek Evropské pohraniční a pobřežní 

vypouští se 
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stráže, týmů pracovníků, kteří se podílejí 

na úkolech spojených s navracením, a 

podpůrných týmů pro řízení migrace je 

poskytnout technickou a operativní posilu 

žádajícím členským státům, zejména těm, 

které čelí nepřiměřeným migračním 

výzvám. Plnění úkolů přidělených 

jednotkám Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže, týmům pracovníků, kteří 

se podílejí na úkolech spojených s 

navracením, a podpůrným týmům pro 

řízení migrace vyžaduje přístup do SIS 

prostřednictvím technického rozhraní 

Evropské agentury pro pohraniční a 

pobřežní stráž napojeného na centrální 

SIS. V případech, kdy vyhledávání 

provedená jednotkou nebo týmy 

pracovníků v SIS odhalí existenci 

záznamu pořízeného členským státem, 

nemůže příslušník jednotky ani pracovník 

přijmout požadované opatření, ledaže to 

povolí hostitelský členský stát. Měl by 

proto uvědomit dotčené členské státy, aby 

mohly být podniknuty další kroky. 

_________________  

54 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 

2016 o Evropské pohraniční a pobřežní 

stráži a o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/399 

a o zrušení nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, 

nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 

a rozhodnutí Rady 2005/267/ES 

(Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  193 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/162454 stanoví pro účely 

tohoto nařízení, že hostitelský členský stát 

může zmocnit příslušníky jednotek 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže 

nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na 

úkolech spojených s navracením, vyslané 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž k tomu, aby mohli nahlížet 

do evropských databází, je-li to nezbytné 

pro plnění operačních cílů uvedených v 

operačním plánu pro hraniční kontroly, 

ostrahu hranic a navracení. Další relevantní 

agentury Unie, zejména Evropský 

podpůrný úřad pro otázky azylu a Europol, 

mohou také v rámci podpůrných týmů pro 

řízení migrace vysílat odborníky, kteří 

nejsou pracovníky těchto agentur Unie. 

Cílem vyslání jednotek Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže, týmů 

pracovníků, kteří se podílejí na úkolech 

spojených s navracením, a podpůrných 

týmů pro řízení migrace je poskytnout 

technickou a operativní posilu žádajícím 

členským státům, zejména těm, které čelí 

nepřiměřeným migračním výzvám. Plnění 

úkolů přidělených jednotkám Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže, týmům 

pracovníků, kteří se podílejí na úkolech 

spojených s navracením, a podpůrným 

týmům pro řízení migrace vyžaduje přístup 

do SIS prostřednictvím technického 

rozhraní Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž napojeného na centrální 

SIS. V případech, kdy vyhledávání 

provedená jednotkou nebo týmy 

pracovníků v SIS odhalí existenci záznamu 

pořízeného členským státem, nemůže 

příslušník jednotky ani pracovník přijmout 

požadované opatření, ledaže to povolí 

hostitelský členský stát. Měl by proto 

uvědomit dotčené členské státy, aby mohly 

být podniknuty další kroky. 

(36) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/162454 stanoví pro účely 

tohoto nařízení, že hostitelský členský stát 

může zmocnit příslušníky jednotek 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže 

vyslané Evropskou agenturou pro 

pohraniční a pobřežní stráž k tomu, aby 

mohli nahlížet do evropských databází, je-

li to nezbytné pro plnění operačních cílů 

uvedených v operačním plánu pro hraniční 

kontroly, ostrahu hranic a navracení. Další 

relevantní agentury Unie, zejména 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

a Europol, mohou také v rámci podpůrných 

týmů pro řízení migrace vysílat odborníky, 

kteří nejsou pracovníky těchto agentur 

Unie. Cílem vyslání jednotek Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže a podpůrných 

týmů pro řízení migrace je poskytnout 

technickou a operativní posilu žádajícím 

členským státům, zejména těm, které čelí 

nepřiměřeným migračním výzvám. Plnění 

úkolů přidělených jednotkám Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže a podpůrným 

týmům pro řízení migrace vyžaduje přístup 

do SIS prostřednictvím technického 

rozhraní Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž napojeného na centrální 

SIS. V případech, kdy vyhledávání 

provedená jednotkou nebo týmy 

pracovníků v SIS odhalí existenci záznamu 

pořízeného členským státem, nemůže 

příslušník jednotky ani pracovník přijmout 

požadované opatření, ledaže to povolí 

hostitelský členský stát. Měl by proto 

uvědomit dotčené členské státy, aby mohly 

být podniknuty další kroky. 

_________________ _________________ 

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o 

Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o 

změně nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 

a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. 

L 251, 16.9.2016, s. 1). 

(EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o 

Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o 

změně nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 

a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. 

L 251, 16.9.2016, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštěný text je nadbytečný. Podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž musí být příslušníci jednotek Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže „způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se…, 

navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů … směrnice 

2008/115/ES (směrnice o navracení). Jinými slovy mohou plnit úkoly spojené s navracením 

jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Není tedy třeba poskytovat přístup týmům 

jiných pracovníků Evropské agentury pohraniční a pobřežní stráže. 

 

Pozměňovací návrh  194 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (36a) Domnívá se, že politika otevřených 

hranic, kterou uplatňuje Evropská unie, 

působí jako pobídka, jež motivuje ještě 

více migrantů k pokusům o přeplutí 

Středozemního moře. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují 

všechny aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic. Záznamy 

vložené do SIS podle tohoto nařízení, 

zejména záznamy o odepření vstupu 

a pobytu, jsou relevantní informace z 

hlediska posuzování možných hrozeb, 

které mohou ovlivnit vnější hranice, a 

tudíž by měly být k dispozici za účelem 

analýzy rizik, které musí Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

připravovat. Plnění úkolů svěřených 

Evropské agentuře pro pohraniční a 

pobřežní stráž v souvislosti s analýzou 

rizik vyžaduje přístup do SIS. Podle 

návrhu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady, kterým se zřizuje evropský systém 

pro cestovní informace a povolení 

(ETIAS), předloženého Komisí55, bude 

navíc ústřední jednotka ETIAS v rámci 

Evropské agentury pro pohraniční a 

pobřežní stráž provádět v SIS 

prostřednictvím systému ETIAS ověřování 

za účelem posouzení žádostí o cestovní 

povolení, které mimo jiné vyžaduje zjistit, 

zda státní příslušník třetí země, který žádá 

o cestovní povolení, není předmětem 

záznamu v SIS. Za tímto účelem by 

ústřední jednotka ETIAS v rámci 

Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu 

nezbytném pro plnění svého mandátu 

přístup do SIS, a to zejména ke všem 

kategoriím záznamů o státních 

příslušnících třetích zemí, v souvislosti s 

nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu 

a pobytu a na které se vztahují omezující 

opatření mající zabránit jejich vstupu na 

území členských států nebo průjezdu přes 

toto území. 

vypouští se 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  196 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují 

všechny aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic. Záznamy 

vložené do SIS podle tohoto nařízení, 

zejména záznamy o odepření vstupu 

a pobytu, jsou relevantní informace z 

hlediska posuzování možných hrozeb, 

které mohou ovlivnit vnější hranice, a 

tudíž by měly být k dispozici za účelem 

analýzy rizik, které musí Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

připravovat. Plnění úkolů svěřených 

Evropské agentuře pro pohraniční a 

pobřežní stráž v souvislosti s analýzou 

rizik vyžaduje přístup do SIS. Podle 

návrhu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady, kterým se zřizuje evropský systém 

pro cestovní informace a povolení 

(ETIAS)55, předloženého Komisí, bude 

ústřední jednotka ETIAS v rámci 

Evropské agentury pro pohraniční a 

pobřežní stráž provádět v SIS 

prostřednictvím systému ETIAS ověřování 

za účelem posouzení žádostí o cestovní 

povolení, které mimo jiné vyžaduje zjistit, 

zda státní příslušník třetí země, který žádá 

o cestovní povolení, není předmětem 

záznamu v SIS. Za tímto účelem by 

ústřední jednotka ETIAS v rámci 

Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu 

vypouští se 
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nezbytném pro plnění svého mandátu 

přístup do SIS, a to zejména ke všem 

kategoriím záznamů o státních 

příslušnících třetích zemí, v souvislosti s 

nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu 

a pobytu a na které se vztahují omezující 

opatření mající zabránit jejich vstupu na 

území členských států nebo průjezdu přes 

toto území. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují 

všechny aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic. Záznamy 

vložené do SIS podle tohoto nařízení, 

zejména záznamy o odepření vstupu 

a pobytu, jsou relevantní informace z 

hlediska posuzování možných hrozeb, 

které mohou ovlivnit vnější hranice, a tudíž 

by měly být k dispozici za účelem analýzy 

rizik, které musí Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravovat. 

Plnění úkolů svěřených Evropské agentuře 

pro pohraniční a pobřežní stráž v 

souvislosti s analýzou rizik vyžaduje 

přístup do SIS. Podle návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

zřizuje evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS)55, 

(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují 

všechny aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic. Záznamy 

vložené do SIS podle tohoto nařízení, 

zejména záznamy o odepření vstupu 

a pobytu, jsou relevantní informace z 

hlediska posuzování možných hrozeb, 

které mohou ovlivnit vnější hranice, a tudíž 

by měly být k dispozici za účelem analýzy 

rizik, které musí Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravovat. 

Plnění úkolů svěřených Evropské agentuře 

pro pohraniční a pobřežní stráž v 

souvislosti s analýzou rizik vyžaduje 

přístup do SIS. 
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předloženého Komisí, bude ústřední 

jednotka ETIAS v rámci Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 

provádět v SIS prostřednictvím systému 

ETIAS ověřování za účelem posouzení 

žádostí o cestovní povolení, které mimo 

jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník 

třetí země, který žádá o cestovní povolení, 

není předmětem záznamu v SIS. Za tímto 

účelem by ústřední jednotka ETIAS v 

rámci Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu 

nezbytném pro plnění svého mandátu 

přístup do SIS, a to zejména ke všem 

kategoriím záznamů o státních 

příslušnících třetích zemí, v souvislosti s 

nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu 

a pobytu a na které se vztahují omezující 

opatření mající zabránit jejich vstupu na 

území členských států nebo průjezdu přes 

toto území. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

Odůvodnění 

Prozatím nebylo dosaženo dohody ohledně sytému ETIAS. 

 

Pozměňovací návrh  198 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují 

všechny aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 

(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují 

všechny aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 
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bezpečnost vnějších hranic. Záznamy 

vložené do SIS podle tohoto nařízení, 

zejména záznamy o odepření vstupu 

a pobytu, jsou relevantní informace z 

hlediska posuzování možných hrozeb, 

které mohou ovlivnit vnější hranice, a 

tudíž by měly být k dispozici za účelem 

analýzy rizik, které musí Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

připravovat. Plnění úkolů svěřených 

Evropské agentuře pro pohraniční a 

pobřežní stráž v souvislosti s analýzou 

rizik vyžaduje přístup do SIS. Podle návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se zřizuje evropský systém pro 

cestovní informace a povolení (ETIAS)55, 

předloženého Komisí, bude ústřední 

jednotka ETIAS v rámci Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 

provádět v SIS prostřednictvím systému 

ETIAS ověřování za účelem posouzení 

žádostí o cestovní povolení, které mimo 

jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník 

třetí země, který žádá o cestovní povolení, 

není předmětem záznamu v SIS. Za tímto 

účelem by ústřední jednotka ETIAS v 

rámci Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu 

nezbytném pro plnění svého mandátu 

přístup do SIS, a to zejména ke všem 

kategoriím záznamů o státních 

příslušnících třetích zemí, v souvislosti s 

nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu 

a pobytu a na které se vztahují omezující 

opatření mající zabránit jejich vstupu na 

území členských států nebo průjezdu přes 

toto území. 

bezpečnost vnějších hranic. Plnění úkolů 

svěřených Evropské agentuře pro 

pohraniční a pobřežní stráž v souvislosti s 

analýzou rizik vyžaduje přístup ke 

statistickým údajům, nikoli však osobním 

údajům, ze systému SIS. Podle návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se zřizuje evropský systém pro 

cestovní informace a povolení (ETIAS), 

předloženého Komisí, může ústřední 

jednotka ETIAS v rámci Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 

provádět v SIS prostřednictvím systému 

ETIAS ověřování za účelem posouzení 

žádostí o cestovní povolení, které mimo 

jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník 

třetí země, který žádá o cestovní povolení, 

není předmětem záznamu v SIS. Pokud by 

proto bylo nařízení o ETIAS přijato, 
ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž by 

také měla mít v rozsahu nezbytném pro 

plnění svého mandátu přístup do SIS, a to 

zejména ke všem kategoriím záznamů o 

státních příslušnících třetích zemí, v 

souvislosti s nimiž byl pořízen záznam pro 

účely vstupu a pobytu a na které se 

vztahují omezující opatření mající zabránit 

jejich vstupu na území členských států 

nebo průjezdu přes toto území. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

Odůvodnění 

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž potřebuje přístup ke statistickým údajům 

ze systému SIS, aby mohla provádět hodnocení. V této souvislosti nepotřebuje přístup k 

osobním údajům. 
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Na návrhu nařízení o ETIAS se v Parlamentu stále pracuje. Není vhodné předpokládat, že 

bude přijat, jak navrhovala Komise. 

 

Pozměňovací návrh  199 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

analýzy rizik. Tyto analýzy rizik zahrnují 

všechny aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic. Záznamy 

vložené do SIS podle tohoto nařízení, 

zejména záznamy o odepření vstupu 

a pobytu, jsou relevantní informace z 

hlediska posuzování možných hrozeb, 

které mohou ovlivnit vnější hranice, a tudíž 

by měly být k dispozici za účelem analýzy 

rizik, které musí Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravovat. 

Plnění úkolů svěřených Evropské agentuře 

pro pohraniční a pobřežní stráž v 

souvislosti s analýzou rizik vyžaduje 

přístup do SIS. Podle návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

zřizuje evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS), 

předloženého Komisí55, bude navíc 

ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 

provádět v SIS prostřednictvím systému 

ETIAS ověřování za účelem posouzení 

žádostí o cestovní povolení, které mimo 

jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník 

třetí země, který žádá o cestovní povolení, 

není předmětem záznamu v SIS. Za tímto 

účelem by ústřední jednotka ETIAS v 

rámci Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu 

(37) V souladu s nařízením (EU) 

2016/1624 Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravuje 

posouzení zranitelnosti a analýzy rizik. 

Tyto analýzy rizik zahrnují všechny 

aspekty důležité pro evropskou 

integrovanou správu hranic, především 

hrozby, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic. Záznamy pro 

účely odepření vstupu a pobytu nebo 

opatření pro zabránění vstupu na území 

členských států nebo průjezdu přes jejich 

území vložené do SIS podle tohoto 

nařízení jsou relevantní informace z 

hlediska posuzování možných hrozeb, 

které mohou ovlivnit vnější hranice, a tudíž 

by měly být k dispozici za účelem analýzy 

rizik, které musí Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž připravovat. 

Plnění úkolů svěřených Evropské agentuře 

pro pohraniční a pobřežní stráž v 

souvislosti s analýzou rizik vyžaduje 

přístup do SIS. Podle návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

zřizuje evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS), 

předloženého Komisí55, bude navíc 

ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 

provádět v SIS prostřednictvím systému 

ETIAS ověřování za účelem posouzení 

žádostí o cestovní povolení, které mimo 

jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník 

třetí země, který žádá o cestovní povolení, 

není předmětem záznamu v SIS. Za tímto 
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nezbytném pro plnění svého mandátu 

přístup do SIS, a to zejména ke všem 

kategoriím záznamů o státních 

příslušnících třetích zemí, v souvislosti s 

nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu 

a pobytu a na které se vztahují omezující 

opatření mající zabránit jejich vstupu na 

území členských států nebo průjezdu přes 

toto území. 

účelem by ústřední jednotka ETIAS v 

rámci Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu 

nezbytném pro plnění svého mandátu 

přístup do SIS, a to zejména ke všem 

kategoriím záznamů o státních 

příslušnících třetích zemí, v souvislosti s 

nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupu 

a pobytu a na které se vztahují omezující 

opatření mající zabránit jejich vstupu na 

území členských států nebo průjezdu přes 

toto území. 

_________________ _________________ 

55 COM(2016) 731 final. 55 COM(2016) 731 final. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  200 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) Připomíná, že od zavedení 

schengenského prostoru je EU prostorem 

bez hranic; zdůrazňuje, že členské státy se 

v současné době potřebují vrátit k ochraně 

svých státních hranic, kterou budou 

zajišťovat svrchované národní státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Z důvodu jejich technické podstaty, (38) Z důvodu jejich technické podstaty, 
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podrobného charakteru a potřeby 

pravidelné aktualizace nelze některé 

aspekty SIS upravit vyčerpávajícím 

způsobem ustanoveními tohoto nařízení. 

Jedná se například o technická pravidla pro 

vkládání údajů, aktualizace, výmaz a 

vyhledávání údajů, kvalitu údajů, pravidla 

vyhledávání týkající se biometrických 

identifikátorů, pravidla týkající se 

slučitelnosti a priority záznamů, přidávání 

označení, odkazy mezi záznamy, stanovení 

konce platnosti záznamů v rámci 

maximální lhůty a o výměnu doplňujících 

informací. Prováděcí pravomoci, pokud 

jde o tyto aspekty, by proto měly být 

svěřeny Komisi. Technická pravidla 

týkající se vyhledávání v záznamech by 

měla zohledňovat řádné fungování 

vnitrostátních aplikací. 

podrobného charakteru a potřeby 

pravidelné aktualizace nelze některé 

aspekty SIS upravit vyčerpávajícím 

způsobem ustanoveními tohoto nařízení. 

Jedná se například o technická pravidla pro 

vkládání údajů, aktualizace, výmaz a 

vyhledávání údajů, kvalitu údajů, pravidla 

vyhledávání týkající se biometrických 

identifikátorů, pravidla týkající se 

slučitelnosti a priority záznamů, přidávání 

označení. Prováděcí pravomoci, pokud jde 

o tyto aspekty, by proto měly být svěřeny 

Komisi. Technická pravidla týkající se 

vyhledávání v záznamech by měla 

zohledňovat řádné fungování vnitrostátních 

aplikací. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s dalšími pozměňovacími návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  202 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 39 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (39a) Aby bylo zajištěno řádné 

fungování samotného SIS i centrály 

SIRENE odpovědných za výměnu 

doplňujících informací o záznamech, 

měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie za 

účelem přijetí příručky SIRENE. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh odráží pozdější pozměňovací návrhy s cílem zajistit, že příručka 

SIRENE bude přijata prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  203 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 42 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(42) Toto nařízení ctí základní práva a 

zachovává zásady uznané zejména v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Cílem tohoto nařízení je především zajistit 

bezpečné prostředí pro všechny osoby 

žijící na území Evropské unie a ochranu 

nelegálních migrantů před vykořisťováním 

a obchodováním s lidmi tím, že umožní 

určení jejich totožnosti při plném 

dodržování ochrany osobních údajů. 

(42) Toto nařízení ctí základní práva a 

zachovává zásady uznané zejména v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Toto nařízení by především mělo v plném 

rozsahu dodržovat ochranu osobních 

údajů stanovenou v článku 8 Listiny 

základních práv Evropské unie a jeho 

cílem by mělo být zajistit bezpečné 

prostředí pro všechny osoby žijící na území 

Evropské unie a ochranu nelegálních 

migrantů před vykořisťováním 

a obchodováním s lidmi. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jazyková revize je koncipována tak, aby zdůraznila potřebu ochrany osobních údajů, která je 

jedním za základních práv. Závěrečná část poslední věty je matoucí a zavádějící. 

 

Pozměňovací návrh  204 

Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 42 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(42) Toto nařízení ctí základní práva a 

zachovává zásady uznané zejména v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Cílem tohoto nařízení je především zajistit 

(42) Toto nařízení ctí základní práva a 

zachovává zásady uznané zejména v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Cílem tohoto nařízení je především zajistit 
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bezpečné prostředí pro všechny osoby 

žijící na území Evropské unie a ochranu 

nelegálních migrantů před vykořisťováním 

a obchodováním s lidmi tím, že umožní 

určení jejich totožnosti při plném 

dodržování ochrany osobních údajů. 

bezpečné prostředí pro všechny osoby 

žijící na území Evropské unie a ochranu 

nelegálních migrantů před vykořisťováním 

a obchodováním s lidmi tím, že umožní 

určení jejich totožnosti, pokud možno ve 

třetích zemích, při plném dodržování 

ochrany osobních údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Еmil Radev 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 49 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(49) Pokud jde o Bulharsko 

a Rumunsko, představuje toto nařízení akt 

navazující na schengenské acquis nebo s 

ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 

2 aktu o přistoupení z roku 2005 a je třeba 

jej vykládat v spojení s rozhodnutím Rady 

2010/365/EU o uplatňování ustanovení 

schengenského acquis týkajících se 

Schengenského informačního systému 

v Bulharské republice a Rumunsku66. 

 

(49) Pokud jde o Bulharsko 

a Rumunsko, představuje toto nařízení akt 

navazující na schengenské acquis nebo s 

ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 

2 aktu o přistoupení z roku 2005 a mělo by 

vést ke změně rozhodnutí Rady 

2010/365/EU o uplatňování ustanovení 

schengenského acquis týkajících se 

Schengenského informačního systému 

v Bulharské republice a Rumunsku66 tak, 

aby umožnilo, že tyto dva členské státy 

použijí ustanovení tohoto nařízení 

v plném rozsahu. 

 

_________________ _________________ 

66 Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17. 66 Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17. 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  206 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „záznamem“ soubor údajů, včetně 

biometrických identifikátorů uvedených v 

článku 22, vložených do SIS umožňující 

příslušným orgánům identifikovat osobu za 

účelem přijetí konkrétního opatření; 

a) „záznamem“ soubor údajů, 

případně včetně biometrických 

identifikátorů uvedených v článku 22, 

vložených do SIS umožňující příslušným 

orgánům identifikovat osobu za účelem 

přijetí konkrétního opatření; 

Or. en 

Odůvodnění 

Měla by existovat jednoznačná pravidla pro vkládání biometrických údajů do SIS. 

Biometrické údaje by měl záznam obsahovat pouze ve vhodných případech. 

 

Pozměňovací návrh  207 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „záznamem“ soubor údajů, včetně 

biometrických identifikátorů uvedených v 

článku 22, vložených do SIS umožňující 

příslušným orgánům identifikovat osobu za 

účelem přijetí konkrétního opatření; 

a) „záznamem“ soubor údajů, 

případně včetně biometrických 

identifikátorů uvedených v článku 22, 

vložených do SIS umožňující příslušným 

orgánům identifikovat osobu za účelem 

přijetí konkrétního opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „doplňujícími informacemi“ 

informace, které nejsou součástí údajů v 

záznamech uložených v SIS, ale souvisejí 

b) „doplňujícími informacemi“ 

informace, které nejsou součástí údajů v 

záznamech uložených v SIS, ale souvisejí 
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se záznamy SIS, a které se vyměňují: se záznamy SIS, a které se vyměňují mezi 

útvary SIRENE: 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  209 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) „neoprávněným pobytem“ 

přítomnost státního příslušníka třetí země, 

který nesplňuje nebo přestal splňovat 

podmínky vstupu uvedené v článku 5 

Schengenského hraničního kodexu nebo 

jiné podmínky vstupu, pobytu nebo 

bydliště na území tohoto členského státu; 

Or. fr 

Odůvodnění 

Definice směrnice o navracení: článek 5 Schengen se stal článkem 6 

 

Pozměňovací návrh  210 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) „potvrzenou totožností“ (zjištěnou 

totožností), že totožnost byla potvrzena na 

základě pravých dokladů totožnosti, 

pasem nebo prohlášením příslušných 

orgánů; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  211 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) „nepotvrzenou totožností“ 

totožnost, u níž neexistuje dostatek 

důkazů pro potvrzení totožnosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  212 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fc) „zneužitím totožnosti (jména, 

příjmení, data narození) jakýkoliv případ 

použití identity jiné osoby osobou, o níž již 

existuje záznam v SIS; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  213 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f d (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fd) „výrazem alias“ neoprávněně 

užívaná totožnost používaná osobou 

známou pod jinou totožností; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  214 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „zpracováním osobních údajů“ 

jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které 

jsou prováděny s osobními údaji pomocí 

automatizovaných postupů nebo bez nich, 

jako je shromažďování, protokolování, 

uspořádávání, strukturování, uchovávání, 

přizpůsobování nebo pozměňování, 

vyhledávání, nahlížení, používání, 

sdělování prostřednictvím přenosu, šíření 

nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či 

zkombinování, omezení, výmaz nebo 

zničení; 

g) „zpracováním osobních údajů“ 

jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které 

jsou prováděny s osobními údaji pomocí 

automatizovaných postupů nebo bez nich, 

jako je shromažďování, zaznamenání, 

protokolování, uspořádávání, 

strukturování, uchovávání, přizpůsobování 

nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, 

používání, sdělování prostřednictvím 

přenosu, šíření nebo jakékoli jiné 

zpřístupnění, seřazení či zkombinování, 

omezení, výmaz nebo zničení; 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise nahrazuje „zaznamenání“ ze stávajícího rozhodnutí Rady pojmem 

„protokolování“. I když je vhodné doplnit výčet úkonů, jež představují zpracování, také o 

„protokolování“, „zaznamenání“ by ve výčtu přesto mělo zůstat ponecháno. 

 

Pozměňovací návrh  215 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. l 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(l) „navrácením“ navrácení ve smyslu 

čl. 3 bodu 3 směrnice 2008/115/ES; 

l) „navrácením“ proces navrácení 

státního příslušníka třetí země jako 

dobrovolné splnění povinnosti návratu 

nebo jako nucený návrat, 

- do země jeho původu, nebo 

- do země tranzitu v souladu s dohodami 

na úrovni Společenství či dohodami 

dvoustrannými o zpětném přebírání osob 

či jinými ujednáními, nebo 

- do jiné třetí země, do níž se dotčený 



 

AM\1134513CS.docx 59/176 PE609.653v02-00 

 CS 

státní příslušník třetí země dobrovolně 

rozhodne vrátit a jež ho přijme; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  216 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 la) „rozhodnutím o navrácení“ 

správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt, 

kterým se rozhoduje nebo prohlašuje, že 

pobyt státního příslušníka třetí země je 

neoprávněný, a kterým se ukládá nebo 

prohlašuje povinnost návratu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  217 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. m 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(m) „zákazem vstupu“ zákaz vstupu ve 

smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice 

2008/115/ES; 

m) „zákazem vstupu“ jakékoliv 

rozhodnutí nebo úkon správní či soudní 

povahy zakazující vstup a pobyt na území 

členských států na určitou dobu, který 

doprovází rozhodnutí o navrácení; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  218 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 3 – odst. 1 – písm. n 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(n) „daktyloskopickými údaji“ údaje o 

otiscích prstů a otiscích dlaní, které 

vzhledem ke své jedinečné povaze a 

charakteristickým znakům umožňují 

přesné a průkazné srovnání pro účely 

určení totožnosti osoby; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  219 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. o 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

o) „závažnou trestnou činností“ trestné 

činy uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV ze dne 13. 

června 200268; 

o) „závažnou trestnou činností“ trestné 

činy uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV ze dne 13. 

června 200268, pokud za tyto činy lze ve 

vystavujícím členském státě na základě 

rozhodnutí soudu vykonat trest odnětí 

svobody nebo ochranné opatření spojené s 

odnětím osobní svobody s horní hranicí 

sazby v délce nejméně tři roky; 

_________________ _________________ 

68 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 

L 190, 18.7.2002, s. 1). 

68 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 

L 190, 18.7.2002, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Seznam trestných činů, na které se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, je stanoven ve čl. 2 

odst. 2 rámcového rozhodnutí. Kromě toho je třeba vyjasnit, že tyto trestné činy jsou 

považovány za závažné, pouze pokud se na ně vztahuje trest odnětí svobody v délce nejméně 
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tři roky, jak se stanoveno v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV. Použitá 

formulace je převzata z rámcového rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  220 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. o 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(o) „závažnou trestnou činností“ trestné 

činy uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV ze dne 13. 

června 200268; 

o) „závažnou trestnou činností“ trestné 

činy uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV ze dne 13. 

června 2002; 

_________________  

68 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 

L 190, 18.7.2002, s. 1). 

 

Or. fr 

Odůvodnění 

Článek 1 se týká méně závažné trestné činnosti za účelem odůvodnění vložení údajů do SIS II. 

Zejména: evropský zatýkací rozkaz lze vydat v případech jednání, které lze podle práva 

vystavujícího členského státu potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením 

spojeným s odnětím osobní svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně 12 měsíců, nebo 

byl-li již rozsudkem uložen trest nebo nařízeno ochranné opatření, v případě trestu nebo 

ochranného opatření v délce nejméně čtyř měsíců. 

 

Pozměňovací návrh  221 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. p 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

p) „teroristickými trestnými činy“ 

trestné činy podle vnitrostátního práva 

uvedené v článcích 1 až 4 rámcového 

p) „teroristickými trestnými činy“ 

trestné činy podle vnitrostátního práva 

uvedené v hlavách II, III a IV směrnice 



 

PE609.653v02-00 62/176 AM\1134513CS.docx 

CS 

rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. 

června 200269. 

(EU) 2017/541; 

_________________  

69 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Odkaz na ustanovení nové směrnice o boji proti terorismu týkající se teroristických trestných 

činů a trestných činů spojených s teroristickou skupinou (hlava II), trestných činů spojených s 

teroristickými činnostmi (hlava III) a napomáhání, navádění, podněcování a k těmto trestným 

činům pokusu o ně (hlava IV). 

 

Pozměňovací návrh  222 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. p 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

p) „teroristickými trestnými činy“ 

trestné činy podle vnitrostátního práva 

uvedené v článcích 1 až 4 rámcového 

rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. 

června 200269. 

p) „teroristickými trestnými činy“ 

trestné činy podle vnitrostátního práva 

uvedené v článcích 3, 4 a 14 směrnice 

(EU) 2017/54169; 

_________________ _________________ 

69 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

69 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 

2017 o boji proti terorismu, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 

2005/671/SVV. 

Or. en 

Odůvodnění 

Trestné činy uvedené ve stávajícím rozhodnutí Rady o SIS II se nahrazují stejnými trestnými 

činy, nově stanovenými ve směrnici (EU) 2017/541 o boji proti terorismu. 
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Pozměňovací návrh 223 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení  

Čl. 6 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Každý členský stát je odpovědný za 

zajištění nepřetržité dostupnosti údajů SIS 

pro koncové uživatele nejméně z 99,99 %, 

zejména prostřednictvím zavedení 

zdvojeného připojení k NISIS. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  224 

Sophia in 't Veld 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát předává své záznamy 

prostřednictvím úřadu N.SIS. 

Každý členský stát vkládá záznamy na 

základě všech dostupných informací v 

rámci působnosti tohoto nařízení a 

předává své záznamy prostřednictvím 

úřadu N.SIS. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát určí centrálu, která 

zajistí výměnu a dostupnost veškerých 

doplňujících informací (dále jen „centrála 

Každý členský stát určí vnitrostátní orgán, 

který je plně funkční 24 hodin denně a 7 

dní v týdnu a zajistí výměnu a dostupnost 
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SIRENE“), v souladu s ustanoveními 

příručky SIRENE, jak je uvedeno v 

článku 8. 

veškerých doplňujících informací (dále jen 

„centrála SIRENE“), v souladu 

s ustanoveními příručky SIRENE, jak je 

uvedeno v článku 8. Centrála SIRENE 

slouží jako jednotné kontaktní místo v 

členských státech pro sdílení dodatečných 

informací týkajících se záznamů a k 

umožnění přijímání vhodných opatření 

pro případ, kdy osoby a věci byly 

zaznamenány v SIS II a jsou na základě 

pozitivního nálezu nalezeny. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Upřesnění struktury a poslání centrály SIRENE již stanovených prováděcím rozhodnutím 

Komise ze dne 26. února 2013 o příručce Sirene a dalšími prováděcími opatřeními pro 

schengenský informační systém druhé generace (SIS II). 

 

Pozměňovací návrh  226 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Doplňující informace se vyměňují 

v souladu s ustanoveními příručky 

SIRENE a prostřednictvím komunikační 

infrastruktury. Členské státy poskytnou 

nezbytné technické a personální zdroje pro 

zajištění nepřetržité dostupnosti a výměny 

doplňujících informací. V případě, že 

komunikační infrastruktura není dostupná, 

členské státy mohou k výměně 

doplňujících informací použít jiné náležitě 

zabezpečené technické prostředky. 

1. Doplňující informace se vyměňují 

v souladu s ustanoveními příručky 

SIRENE centrálami SIRENE 

a prostřednictvím komunikační 

infrastruktury podle čl. 4 odst. 1 písm. c). 

Členské státy poskytnou nezbytné 

technické a personální zdroje pro zajištění 

nepřetržité dostupnosti a rychlé a účinné 

výměny doplňujících informací. 

V případě, že komunikační infrastruktura 

není dostupná, členské státy mohou k 

výměně doplňujících informací použít jiné 

náležitě zabezpečené technické prostředky. 

Týkají-li se doplňující informace závažné 

trestné činnosti nebo teroristického 

trestného činu, síť Europolu pro 

bezpečnou výměnu informací SIENA 

musí být preferovaným technickým 
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prostředkem zabezpečení. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  227 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Doplňující informace se vyměňují 

v souladu s ustanoveními příručky 

SIRENE a prostřednictvím komunikační 

infrastruktury. Členské státy poskytnou 

nezbytné technické a personální zdroje pro 

zajištění nepřetržité dostupnosti a výměny 

doplňujících informací. V případě, že 

komunikační infrastruktura není dostupná, 

členské státy mohou k výměně 

doplňujících informací použít jiné náležitě 

zabezpečené technické prostředky. 

1. Doplňující informace se vyměňují 

v souladu s ustanoveními příručky 

SIRENE a prostřednictvím komunikační 

infrastruktury. Členské státy poskytnou 

nezbytné technické a personální zdroje pro 

zajištění nepřetržité dostupnosti a okamžité 

výměny doplňujících informací. V případě, 

že komunikační infrastruktura není 

dostupná, členské státy mohou k výměně 

doplňujících informací použít jiné náležitě 

zabezpečené technické prostředky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Doplňující informace se použijí v 

souladu s článkem 43 pouze pro účely, pro 

které byly předány, ledaže by byl získán 

předchozí souhlas pořizujícího členského 

státu. 

2. Doplňující informace se použijí v 

souladu s článkem 43 pouze pro účely, pro 

které byly předány. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Aby byla zajištěna určitá úroveň omezení účelu, je třeba, aby centrála SIRENE používala 

doplňující informace pouze pro účely záznamu do SIS, k nimž byly určeny. 

 

Pozměňovací návrh  229 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Centrály SIRENE plní své úkoly 

rychlým a účinným způsobem, zejména co 

nejrychleji, nejpozději však do 12 hodin od 

jejího obdržení, odpovídají na žádost. 

3. Centrály SIRENE plní své úkoly 

rychlým a účinným způsobem, zejména co 

nejrychleji odpovídají na žádost. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato lhůta je zbytečná, v praxi se totiž ukazuje, že odpověď na žádost si může z oprávněných 

příčin vyžádat i více než 12 hodin, zejména pokud žádost zkoumají justiční orgány. 

 

Pozměňovací návrh  230 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Centrály SIRENE plní své úkoly 

rychlým a účinným způsobem, zejména co 

nejrychleji, nejpozději však do 12 hodin od 

jejího obdržení, odpovídají na žádost. 

3. Centrály SIRENE plní své úkoly 

rychlým a účinným způsobem, zejména co 

nejrychleji, nejpozději však do 6 hodin od 

jejího obdržení, odpovídají na žádost 

o doplňující informace. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  231 

Eva Joly, Judith Sargentini 
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Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Centrály SIRENE plní své úkoly 

rychlým a účinným způsobem, zejména co 

nejrychleji, nejpozději však do 12 hodin od 

jejího obdržení, odpovídají na žádost. 

3. Centrály SIRENE plní své úkoly 

rychlým a účinným způsobem, zejména 

tím, že odpovídají na žádost okamžitě, a to 

nejpozději do 12 hodin od jejího obdržení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V případě žádostí o doplňující 

informace týkající se osoby účastné na 

činnosti uvedené v hlavách II a III 

směrnice (EU) 2017/541 o boji proti 

terorismu musí centrály SIRENE 

okamžitě plnit svůj úkol. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  233 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Žádosti o doplňující informace, 

které má požadovaná centrála SIRENE 

zpracovat s nejvyšší prioritou, mohou být 

označeny jako „URGENT“ s uvedením 

důvodu naléhavosti. 
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Or. fr 

Odůvodnění 

Ustanovení uvedené v příručce Sirene. 

 

Pozměňovací návrh  234 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Podrobná pravidla pro výměnu 

doplňujících informací se přijímají 

prostřednictvím prováděcích opatření 

přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 

odst. 2, a to formou příručky nazvané 

„Příručka SIRENE“. 

4. Komise je v souladu s článkem 54a 

(nový) svěřena pravomoc přijmout akt v 

přenesené pravomoci týkající se příručky 

obsahující podrobná pravidla a postupy 

pro dvoustrannou či vícestrannou výměnu 

doplňujících informací nazvané „Příručka 

SIRENE“. 

Jelikož některá pravidla technické povahy 

mají přímý dopad na práci uživatelů 

v členských státech, včetně centrál 

SIRENE, musí být uvedena v příručce 

SIRENE. V přílohách k této příručce jsou 

proto mezi jiným vysvětlena pravidla 

transliterace, tabulky kódů, formuláře pro 

sdělování doplňujících informací a další 

technická prováděcí opatření pro 

zpracování údajů. Komise má v souladu s 

postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2 

pravomoc přijmout prováděcí akt pro 

vypracování těchto předpisů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  235 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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4. Podrobná pravidla pro výměnu 

doplňujících informací se přijímají 

prostřednictvím prováděcích opatření 

přezkumným postupem uvedeným v čl. 55 

odst. 2, a to formou příručky nazvané 

„Příručka SIRENE“. 

4. Komise je v souladu s článkem 54a 

zmocněna přijmout akt v přenesené 

pravomoci týkající se přijetí příručky 

nazvané „Příručka SIRENE“ obsahující 

podrobná pravidla pro výměnu 

doplňujících informací. 

Or. en 

Odůvodnění 

Příručka SIRENE bude obsahovat podrobné informace o používání informací obsažených v 

SIS i doplňujících informací. Vzhledem k tomu, že bude mít obecnou působnost a bude 

doplňovat ustanovení tohoto článku, vyžaduje přijetí formou aktu v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  236 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí 

prostřednictvím služeb, které poskytuje 

CS-SIS, aby údaje uložené ve vnitrostátní 

kopii byly prostřednictvím automatické 

aktualizace podle čl. 4 odst. 4 totožné 

a shodné s databází SIS a aby vyhledávání 

v jeho vnitrostátní kopii poskytovalo 

rovnocenný výsledek jako vyhledávání 

v databázi SIS. Koncoví uživatelé obdrží 

údaje nezbytné pro plnění jejich úkolů, 

zejména veškeré údaje potřebné k určení 

totožnosti subjektu údajů a přijetí 

požadovaného opatření. 

2. Členské státy zajistí 

prostřednictvím služeb, které poskytuje 

CS-SIS, aby údaje uložené ve vnitrostátní 

kopii, kterou členský stát dobrovolně 

pořídí, byly prostřednictvím automatické 

aktualizace podle čl. 4 odst. 4 totožné 

a shodné s databází SIS a aby vyhledávání 

v jeho dobrovolné vnitrostátní kopii 

poskytovalo rovnocenný výsledek jako 

vyhledávání v databázi SIS. Pokud je to 

možné, koncoví uživatelé obdrží údaje 

nezbytné pro plnění jejich úkolů, zejména 

je-li to potřebné veškeré dostupné údaje, 

které jim umožní určit totožnost subjektu 

údajů a přijmout požadované opatření. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ne všechny informace o všech osobách, na které se vztahuje oznámení, budou mít členské 

státy k dispozici. Ukládat neomezenou povinnost poskytovat konečnému uživateli informace, 
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které nemusejí být dostupné, je zatěžující a nelogické. Není ani zřejmé, komu tato povinnost 

přísluší. 

 

Pozměňovací návrh  237 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) zabránila neoprávněným osobám v 

přístupu k zařízení na zpracování údajů 

využívanému pro zpracování osobních 

údajů (kontrola přístupu k zařízení); 

b) zabránila neoprávněným osobám v 

přístupu k vybavení a zařízení na 

zpracování údajů využívanému pro 

zpracování osobních údajů (vybavení, 

kontrola přístupu a kontrola u vstupu 

do zařízení); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  238 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) zabránil neoprávněnému 

zpracování údajů v systému SIS a jakékoli 

neoprávněné úpravě nebo vymazání údajů 

zpracovávaných v systému SIS (kontrola 

zadávání údajů); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  239 

Gérard Deprez, Petr Ježek, Louis Michel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ka) zajistit, aby instalované systémy 

mohly být v případě výpadku obnoveny 

(„obnova“); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  240 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 kb) zajistit, aby SIS II fungoval, aby 

byl hlášen výskyt chyb ve funkcích 

(„spolehlivost“) a aby uložené osobní 

údaje nebylo možné poškodit špatným 

fungováním systému („neporušenost“) 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  241 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby každý 

přístup k osobním údajům v CS-SIS 

a všechny výměny osobních údajů s CS-

SIS byly zaprotokolovány v jejich N.SIS za 

účelem kontroly, zda je vyhledávání 

zákonné, či nikoli, za účelem sledování 

zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní 

kontrolu, pro zajištění řádného fungování 

N.SIS, neporušenosti údajů a jejich 

zabezpečení. 

1. Aniž je dotčen článek 25 směrnice 

(EU) 2016/680, členské státy zajistí, aby 

každý přístup k osobním údajům v CS-SIS 

a všechny výměny osobních údajů s CS-

SIS byly zaprotokolovány v jejich N.SIS za 

účelem kontroly, zda je vyhledávání 

zákonné, či nikoli, za účelem sledování 

zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní 

kontrolu, pro zajištění řádného fungování 

N.SIS, neporušenosti údajů a jejich 

zabezpečení. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  242 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Protokoly obsahují zejména historii 

záznamu, datum a čas zpracování údajů, 

druh údajů použitých pro provedení 

vyhledávání; odkaz na druh předávaných 

údajů a jak název příslušného orgánu, tak 

jméno osoby odpovědné za zpracování 

údajů. 

2. Protokoly obsahují zejména historii 

záznamu, datum a čas zpracování údajů, 

druh údajů použitých pro provedení 

vyhledávání; odkaz na druh 

zpracovávaných údajů a jak název 

příslušného orgánu, tak jméno osoby 

odpovědné za zpracování údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

„Předávání“ údajů bylo v návrhu Komise částečně nahrazeno pojmem „zpracování“ údajů. 

Bude vhodnější používat označení „zpracovávané“ údaje a nikoli „předávané“, protože 

„zpracovávaní“ je širší pojem. 

 

Pozměňovací návrh  243 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud je vyhledávání provedeno 

pomocí daktyloskopických údajů nebo 

zobrazení obličeje v souladu s článkem 22, 

obsahují protokoly zejména druh údajů 

použitých pro provedení vyhledávání, 

odkaz na druh předávaných údajů a jak 

název příslušného orgánu, tak jméno osoby 

odpovědné za zpracování údajů. 

3. Pokud je vyhledávání provedeno 

pomocí daktyloskopických údajů nebo 

zobrazení obličeje v souladu s článkem 22, 

obsahují protokoly zejména druh údajů 

použitých pro provedení vyhledávání, 

odkaz na druh zpracovávaných údajů a jak 

název příslušného orgánu, tak jméno osoby 

odpovědné za zpracování údajů. 

Or. en 
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Odůvodnění 

„Předávání“ údajů bylo v návrhu Komise částečně nahrazeno pojmem „zpracování“ údajů. 

Je patrně vhodnější mluvit o „zpracovávaných“ údajích, a nikoli o „předávaných“, protože 

„zpracovávaní“ je širší pojem. 

 

Pozměňovací návrh  244 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Protokoly lze použít pouze k účelu 

uvedenému v odstavci 1 a vymažou se 

nejdříve po uplynutí jednoho roku a 

nejpozději po třech letech od jejich 

vytvoření. 

4. Protokoly lze použít pouze k účelu 

uvedenému v odstavci 1 a vymažou se po 

dvou letech od jejich vytvoření. 

Or. en 

Odůvodnění 

Znění pozměňovacího návrhu je v souladu s doporučeními evropského inspektora ochrany 

údajů. V zájmu právní jistoty by období, po které jsou protokoly uchovávány, mělo být 

stanoveno přesně. 

 

Pozměňovací návrh  245 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Komisi je v souladu s článkem 

54a (nový) svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené v pravomoci týkající se doby 

uchovávání protokolů, a to za účelem 

zajištění dodržování práv občanů v 

souvislosti se sledováním zákonnosti 

zpracování údajů, dosažení lepší 

harmonizace délky uchovávání mezi 

členskými státy a odlišení délky 
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uchovávání protokolů týkajících se 

systematických konzultací především na 

hranicích od jiných konzultací zejména 

na základě policejních kontrol. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  246 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 6 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Komise je zmocněna přijmout 

prováděcí akt v souladu s čl. 55 odst. 2 

týkající se podmínek a formátů protokolů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  247 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby každý orgán s 

oprávněním k přístupu k údajům SIS učinil 

opatření nezbytná k zajištění dodržování 

tohoto nařízení a spolupracoval, je-li to 

nutné, s vnitrostátním orgánem dozoru. 

Členské státy zajistí, aby každý orgán s 

oprávněním k přístupu k údajům SIS učinil 

opatření nezbytná k zajištění dodržování 

tohoto nařízení a spolupracoval s 

vnitrostátním orgánem dozoru. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vnitrostátní orgány, které mají přístup do SIS, by měly mít povinnost spolupracovat s 

vnitrostátním orgánem dozoru. Tento požadavek patří k povinnostem členského státu, a 

orgány by proto neměly mít právo se rozhodovat, kdy budou spolupracovat a kdy nikoli. 
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Pozměňovací návrh  248 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dříve než zaměstnanci orgánů s právem 

přístupu do SIS obdrží povolení 

zpracovávat údaje uložené v SIS a 

pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS 

udělen, absolvují odpovídající odbornou 

přípravu týkající se zabezpečení údajů, 

pravidel o ochraně údajů a postupů pro 

zpracování údajů uvedených v příručce 

SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o 

jakýchkoliv příslušných trestných činech a 

sankcích. 

1. Dříve než zaměstnanci orgánů s právem 

přístupu do SIS obdrží povolení 

zpracovávat údaje uložené v SIS a 

pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS 

udělen, absolvují odpovídající odbornou 

přípravu týkající se zabezpečení údajů, 

pravidel o ochraně údajů a postupů pro 

zpracování údajů uvedených v příručce 

SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o 

jakýchkoliv příslušných trestných činech a 

sankcích. 

2. Ve spolupráci s vnitrostátní centrálou 

SIRENE by měly být vytvořeny 

vnitrostátní normy pro odborné 

vzdělávání uživatelů v oblasti zásad kvality 

údajů a jejich používání v praxi. Členské 

státy mohou vyzvat personál centrály 

SIRENE, aby se zapojil do odborného 

vzdělávání všech orgánů, které vkládají 

záznamy, s důrazem na kvalitu údajů a 

maximální využívání SIS II. 

3. Členské státy se vyzývají, aby přijaly 

vhodná opatření k zamezení ztrát v oblasti 

kvalifikace a odborné praxe, jež jsou 

zapříčiněny fluktuací zaměstnanců. 

4. Alespoň jednou ročně se pořádají 

společné odborně vzdělávací kurzy, aby se 

zlepšila spolupráce mezi centrálami 

SIRENE tak, že se zaměstnancům umožní 

setkávat se s kolegy z jiných centrál 

SIRENE, sdílet informace 

o vnitrostátních pracovních metodách 

a vytvářet jednotnou a ekvivalentní 

úroveň znalostí. Realizace odborné 

přípravy by měla být v souladu s 

příručkou pro školitele SIRENE. 

5. Centrály Sirene by měly pokud možno 

také zařídit alespoň jednou ročně výměnu 

zaměstnanců s ostatními centrálami 

Sirene. 
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6. Úkoly související s odbornou přípravou 

zejména zaměstnanců Sirene plní 

agentura eu-Lisa v souladu s článkem 3 

nařízení (EU) č. 1077/2011. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Odborná příprava je nezbytná pro zajištění řádného zpracování údajů. Ustanovení příručky 

Sirene. 

 

Pozměňovací návrh  249 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dříve než zaměstnanci orgánů s právem 

přístupu do SIS obdrží povolení 

zpracovávat údaje uložené v SIS a 

pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS 

udělen, absolvují odpovídající odbornou 

přípravu týkající se zabezpečení údajů, 

pravidel o ochraně údajů a postupů pro 

zpracování údajů uvedených v příručce 

SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o 

jakýchkoliv příslušných trestných činech a 

sankcích. 

Dříve než zaměstnanci orgánů s právem 

přístupu do SIS obdrží povolení 

zpracovávat údaje uložené v SIS a 

pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS 

udělen, absolvují odpovídající odbornou 

přípravu týkající se zabezpečení údajů, 

pravidel o ochraně údajů a postupů pro 

zpracování údajů uvedených v příručce 

SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o 

jakýchkoliv příslušných trestných činech a 

sankcích stanovených podle článku 49a 

tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zachovat ustanovení o sankcích stanovených na vnitrostátní úrovni za nesprávné 

použití dat nebo výměnu doplňujících informací v rozporu s navrhovaným nařízením, a to ve 

smyslu článku 65 stávajícího rozhodnutí Rady. Informace o těchto sankcích by měly tvořit 

součást zajišťované odborné přípravy. 

 

Pozměňovací návrh  250 

Eva Joly, Judith Sargentini 
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Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dříve než zaměstnanci orgánů s právem 

přístupu do SIS obdrží povolení 

zpracovávat údaje uložené v SIS a 

pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS 

udělen, absolvují odpovídající odbornou 

přípravu týkající se zabezpečení údajů, 

pravidel o ochraně údajů a postupů pro 

zpracování údajů uvedených v příručce 

SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o 

jakýchkoliv příslušných trestných činech a 

sankcích. 

Dříve než zaměstnanci orgánů s právem 

přístupu do SIS obdrží povolení 

zpracovávat údaje uložené v SIS a 

pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS 

udělen, absolvují odpovídající odbornou 

přípravu týkající se zabezpečení údajů, 

základních práv včetně pravidel o ochraně 

údajů a postupů pro zpracování údajů 

uvedených v příručce SIRENE. 

Zaměstnanci jsou informováni o 

jakýchkoliv příslušných trestných činech a 

sankcích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  251 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) zabránila neoprávněným osobám v 

přístupu k zařízení na zpracování údajů 

využívanému pro zpracování osobních 

údajů (kontrola přístupu k zařízení); 

b) zabránila neoprávněným osobám v 

přístupu k vybavení a zařízení na 

zpracování údajů využívanému pro 

zpracování osobních údajů (vybavení, 

kontrola přístupu a kontrola u vstupu 

do zařízení); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  252 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 ka) zajistit, aby instalované systémy 

mohly být v případě výpadku obnoveny 

(„obnova“); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  253 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 kb) zajistit, aby SIS II fungoval, aby 

byl hlášen výskyt chyb ve funkcích 

(„spolehlivost“) a aby uložené osobní 

údaje nebylo možné poškodit špatným 

fungováním systému („neporušenost“); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  254 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Protokoly obsahují zejména historii 

záznamů, datum a čas přenosu údajů, druh 

údajů použitých pro vyhledávání, odkaz na 

druh předávaných údajů a název 

příslušného orgánu odpovědného 

za zpracování údajů. 

2. Protokoly obsahují zejména historii 

záznamů, datum a čas přenosu údajů, druh 

údajů použitých pro vyhledávání, odkaz na 

druh předávaných údajů a název 

příslušného orgánu a osoby odpovědných 

za zpracování údajů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  255 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
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Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Protokoly obsahují zejména historii 

záznamů, datum a čas přenosu údajů, druh 

údajů použitých pro vyhledávání, odkaz na 

druh předávaných údajů a název 

příslušného orgánu odpovědného za 

zpracování údajů. 

2. Protokoly obsahují zejména historii 

záznamů, datum a čas zpracování údajů, 

druh údajů použitých pro vyhledávání, 

odkaz na druh zpracovávaných údajů a 

název příslušného orgánu odpovědného za 

zpracování údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

„Předávání“ údajů bylo v návrhu Komise částečně nahrazeno pojmem „zpracování“ údajů. 

Bude vhodnější používat označení „zpracovávané“ údaje, a nikoli „předávané“, protože 

„zpracovávaní“ je širší pojem. 

 

Pozměňovací návrh  256 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud je vyhledávání provedeno s 

pomocí daktyloskopických údajů nebo 

zobrazení obličeje v souladu s článkem 22 

a 28, obsahují protokoly zejména druh 

údajů použitých pro provedení 

vyhledávání, odkaz na druh předávaných 

údajů a název jak příslušného orgánu, tak 

osoby odpovědné za zpracování údajů. 

3. Pokud je vyhledávání provedeno s 

pomocí daktyloskopických údajů nebo 

zobrazení obličeje v souladu s článkem 22 

a 28, obsahují protokoly zejména druh 

údajů použitých pro provedení 

vyhledávání, odkaz na druh 

zpracovávaných údajů a název jak 

příslušného orgánu, tak osoby odpovědné 

za zpracování údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

„Předávání“ údajů bylo v návrhu Komise částečně nahrazeno pojmem „zpracování“ údajů. 

Bude vhodnější používat označení „zpracovávané“ údaje, a nikoli „předávané“, protože 

„zpracovávaní“ je širší pojem. 
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Pozměňovací návrh  257 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Protokoly lze použít pouze 

k účelům uvedeným v odstavci 1 

a vymažou se nejdříve po uplynutí 

jednoho roku a nejpozději po třech letech 

od jejich vytvoření. Protokoly obsahující 

historii záznamů musí být smazány po 

uplynutí jednoho roku až tří let od výmazu 

záznamů. 

4. Protokoly lze použít pouze 

k účelům uvedeným v odstavci 1 

a vymažou se po dvou letech od jejich 

vytvoření. Protokoly obsahující historii 

záznamů musí být smazány po uplynutí 

dvou let od výmazu záznamů. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s doporučeními evropského inspektora ochrany údajů by v zájmu právní jistoty 

mělo být období, po které jsou protokoly uchovávány, stanoveno přesně. 

 

Pozměňovací návrh  258 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Protokoly lze použít pouze 

k účelům uvedeným v odstavci 1 

a vymažou se nejdříve po uplynutí jednoho 

roku a nejpozději po třech letech od jejich 

vytvoření. Protokoly obsahující historii 

záznamů musí být smazány po uplynutí 

jednoho roku až tří let od výmazu 

záznamů. 

4. Protokoly lze použít pouze 

k účelům uvedeným v odstavci 1 

a vymažou se po uplynutí jednoho roku od 

jejich vytvoření. Protokoly obsahující 

historii záznamů musí být smazány po 

uplynutí jednoho roku od výmazu 

záznamů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Komisi je v souladu s článkem 

54a (nový) svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené v pravomoci týkající se doby 

uchovávání protokolů, a to za účelem 

zajištění dodržování práv občanů v 

souvislosti se sledováním zákonnosti 

zpracování údajů, dosáhnout lepší 

harmonizace délky uchovávání mezi 

členskými státy a odlišit délku uchovávání 

protokolů týkajících se systematických 

konzultací především na hranicích od 

jiných konzultací především na základě 

policejních kontrol. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  260 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 6 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Komise je zmocněna přijmout 

prováděcí akt v souladu s čl. 55 odst. 2 

týkající se podmínek a formátů protokolů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  261 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Komise, ve spolupráci s vnitrostátními 

orgány dozoru a s evropským inspektorem 

ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, 

které informují veřejnost o účelech SIS, o 

údajích, které se v něm ukládají, o 

orgánech, které k němu mají přístup, a o 

právech subjektů údajů. Členské státy, ve 

spolupráci se svými vnitrostátními orgány 

dozoru, navrhnou a provedou nezbytné 

politiky s cílem obecně informovat své 

občany o SIS. 

Jakmile toto nařízení nabude účinnosti v 

souladu s článkem 75 tohoto nařízení, 

uspořádá Komise, ve spolupráci s 

vnitrostátními orgány dozoru a s 

evropským inspektorem ochrany údajů 

kampaň, která informuje veřejnost o 

účelech SIS, o údajích, které se v něm 

ukládají, o orgánech, které k němu mají 

přístup, a o právech subjektů údajů. 

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními 

orgány dozoru a s evropským inspektorem 

ochrany údajů tyto kampaně pravidelně 

opakuje. Členské státy, ve spolupráci se 

svými vnitrostátními orgány dozoru, 

navrhnou a provedou nezbytné politiky s 

cílem obecně informovat své občany o SIS. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že toto nařízení zavádí významné změny ohledně druhu dat, které jsou 

shromažďovány, nové kategorie záznamů a rozšiřuje kategorie osob s přístupem k těmto 

údajům, měla by být poté, co se nařízení stane použitelné, uspořádána informační kampaň, 

která by se měla následně pravidelně opakovat. 

 

Pozměňovací návrh  262 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními 

orgány dozoru a s evropským inspektorem 

ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, 

které informují veřejnost o účelech SIS, o 

údajích, které se v něm ukládají, o 

orgánech, které k němu mají přístup, a o 

právech subjektů údajů. Členské státy, ve 

spolupráci se svými vnitrostátními orgány 

dozoru, navrhnou a provedou nezbytné 

politiky s cílem obecně informovat své 

občany o SIS. 

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními 

orgány dozoru a s evropským inspektorem 

ochrany údajů, pravidelně a alespoň 

jednou ročně vede kampaně, které 

informují občany Unie a příslušníky 

třetích zemí o účelech SIS, o údajích, které 

se v něm ukládají, o orgánech, které k 

němu mají přístup o právech subjektů 

údajů. Členské státy, ve spolupráci se 

svými vnitrostátními orgány dozoru, 

navrhnou a provedou nezbytné politiky s 

cílem obecně informovat osoby pobývající 
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na svém území o SIS. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  263 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nebo 

ustanovení tohoto nařízení, jež stanoví 

uchovávání dalších údajů, obsahuje SIS 

pouze ty kategorie údajů, které dodává 

každý z členských států a které jsou 

potřebné pro účely uvedené v článku 24. 

1. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nebo 

ustanovení tohoto nařízení, jež stanoví 

uchovávání dalších údajů, obsahuje SIS 

pouze ty kategorie údajů, které dodává 

každý z členských států a které jsou 

potřebné pro účely uvedené v článku 24 a 

článku 27. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  264 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) jakékoli zvláštní objektivní 

a nezměnitelné tělesné znaky; 

e) jakékoli zvláštní objektivní 

a nezměnitelné tělesné znaky, které 

nespadají do zvláštní kategorie osobních 

údajů stanovených v článku 9 nařízení 

(EU) 2016/679, jako je etnický původ, 

náboženství, zdravotní postižení, pohlavní 

identita nebo sexuální orientace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Emilian Pavel 
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Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) pohlaví; h) pohlavní identita; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(h) pohlaví; h) gender; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  267 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. j 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(j) zda je dotčená osoba ozbrojená, má 

sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo 

se účastní činnosti uvedené v článcích 1, 2, 

3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu; 

j) zda je dotčená osoba ozbrojená, má 

sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo 

se účastní činnosti uvedené v hlavách II a 

III směrnice 2017/541 o boji proti 

terorismu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  268 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 20 – odst. 2 – písm. j 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) zda je dotčená osoba ozbrojená, má 

sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo 

se účastní činnosti uvedené v článcích 1, 2, 

3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu; 

j) zda je dotčená osoba ozbrojená, má 

sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo 

se účastní činnosti uvedené v hlavách II, 

III a IV směrnice (EU) 2017/541; 

Or. en 

Odůvodnění 

Odkaz na ustanovení nové směrnice o boji proti terorismu týkající se teroristických trestných 

činů a trestných činů spojených s teroristickou skupinou (hlava II), trestných činů spojených s 

teroristickými činnostmi (hlava III) a napomáhání, navádění, podněcování a k těmto trestným 

činům pokusu o ně (hlava IV). 

 

Pozměňovací návrh  269 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. j 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) zda je dotčená osoba ozbrojená, má 

sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo 

se účastní činnosti uvedené v článcích 1, 2, 

3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu; 

j) zda je dotčená osoba ozbrojená, má 

sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo 

se účastní činnosti uvedené v článcích 3, 4, 

12 a 14 směrnice (EU) 2017/541 o boji 

proti terorismu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Trestné činy uvedené ve stávajícím rozhodnutí Rady o SIS II se nahrazují stejnými trestnými 

činy, nově stanovenými ve směrnici (EU) 2017/541 o boji proti terorismu. 

 

Pozměňovací návrh  270 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. o 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(o) odkaz (odkazy) podle článku 38 na 

další záznamy pořízené v SIS; 

o) odkaz (odkazy) podle článku 43 na 

další záznamy pořízené v SIS; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  271 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. q – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- předchozím odsouzení podle čl. 24 

odst. 2 písm. a), 

- hrozbě pro veřejný pořádek nebo 

veřejnou bezpečnost či národní 

bezpečnost, kterou by mohla znamenat 

přítomnost tohoto příslušníka třetí země 

na území členského státu v souladu s čl. 

24 odst. 2 písm. a), 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  272 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. q – druhá odrážka 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- závažné bezpečnostní hrozbě podle 

čl. 24 odst. 2 písm. b), 

- hrozbě pro veřejný pořádek nebo 

veřejnou bezpečnost či národní 

bezpečnost, kterou by mohla znamenat 

přítomnost tohoto příslušníka třetí země 

na území členského státu v souladu s čl. 

24 odst. 2 písm. b), 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  273 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – druhá odrážka a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 - hrozbě pro veřejný pořádek nebo 

veřejnou bezpečnost či národní 

bezpečnost, kterou by mohla znamenat 

přítomnost tohoto příslušníka třetí země, 

který byl odsouzen za teroristický čin, na 

území členského státu v souladu s čl. 24 

odst. 2 (nový); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  274 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. q – třetí odrážka 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- zákazu vstupu podle čl. 24 odst. 3 

nebo 

- zákazu vstupu podle čl. 24 odst. 3 

vydaného podle postupů v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  275 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. w 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(w) fotografie a zobrazení obličeje; w) fotografie; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. x 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(x) daktyloskopické údaje; x) otisky prstů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  277 

Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. y 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

y) barevná kopie dokladu totožnosti. y) kopie dokladu totožnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. y a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ya) údaje uvedené v písm. a)–d), f)–i), 

s)–v) a v písm. y) všech dalších dokladů 

totožnosti, které osoba vlastní. 

Or. en 

Odůvodnění 

Kategorie údajů obsažených v SIS by měly zohledňovat vydávání většího počtu dokladů 

totožnosti. 
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Pozměňovací návrh  279 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členský stát před pořízením 

záznamu a při prodlužování doby platnosti 

záznamu ověří, zda je daný případ 

dostatečně přiměřený, relevantní a 

závažný pro vložení záznamu do SIS. 

1. Členský stát před pořízením 

záznamu a při prodlužování doby platnosti 

záznamu ověří, zda existují podmínky pro 

vložení záznamu do SIS. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  280 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při uplatňování čl. 24 odst. 2 

vytvoří členské státy takový záznam o 

státním příslušníkovi třetí země za všech 

okolností, jestliže se jedná o trestný čin 

spadající do působnosti článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu 71. 

2. Při uplatňování čl. 24 odst. 2 

vytvoří členské státy takový záznam o 

státním příslušníkovi třetí země za všech 

okolností, jestliže se rozhodnutí v souladu 

s čl. 24 odst. 1 týká příslušníka třetí země 

v souvislosti s trestným činem podle 

směrnice 2017/541 o boji proti terorismu 

nebo trestu odnětí svobody v délce trvání 

méně než 5 let. 

_________________  

71 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  281 



 

PE609.653v02-00 90/176 AM\1134513CS.docx 

CS 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při uplatňování čl. 24 odst. 2 

vytvoří členské státy takový záznam o 

státním příslušníkovi třetí země za všech 

okolností, jestliže se jedná o trestný čin 

spadající do působnosti článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu71. 

2. Při uplatňování čl. 24 odst. 2 

vytvoří členské státy takový záznam o 

státním příslušníkovi třetí země za všech 

okolností, jestliže se jedná o trestný čin 

spadající do působnosti článků 3, 4, 12 

nebo 14 směrnice (EU) 2017/541 o boji 

proti terorismu71. 

_________________ _________________ 

71 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

71 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 

2017 o boji proti terorismu, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 

2005/671/SVV. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba vyjasnit, že pokud je podezřelá osoba hledaná pro podezření v souvislosti s údajným 

teroristickým trestným činem, je vložení záznamu povinné. Trestné činy uvedené ve stávajícím 

rozhodnutí Rady o SIS II (odkazující na staré rámcového rozhodnutí Rady o boji proti 

terorismu) se nahrazují stejnými trestnými činy, nově stanovenými ve směrnici (EU) 2017/541 

o boji proti terorismu. Pojem „za všech okolností“ se vypouští, protože je nadbytečný. 

 

Pozměňovací návrh  282 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při uplatňování čl. 24 odst. 2 

vytvoří členské státy takový záznam o 

státním příslušníkovi třetí země za všech 

okolností, jestliže se jedná o trestný čin 

spadající do působnosti článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2. Při uplatňování čl. 24 odst. 2 

vytvoří členské státy takový záznam o 

státním příslušníkovi třetí země za všech 

okolností, jestliže se jedná o trestný čin 

spadající do působnosti hlav II, III nebo 



 

AM\1134513CS.docx 91/176 PE609.653v02-00 

 CS 

2002/475/SVV o boji proti terorismu71. IV směrnice (EU) 2017/541. 

_________________  

71 Rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o 

boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Odkaz na ustanovení nové směrnice o boji proti terorismu týkající se teroristických trestných 

činů a trestných činů spojených s teroristickou skupinou (hlava II), trestných činů spojených s 

teroristickými činnostmi (hlava III) a napomáhání, navádění, podněcování a k těmto trestným 

činům pokusu o ně (hlava IV). 

 

Pozměňovací návrh  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zvláštní pravidla pro vkládání fotografií, 

zobrazení obličeje a daktyloskopických 

údajů 

Zvláštní pravidla pro vkládání fotografií, 

zobrazení obličeje a otisků prstů 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  284 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Má-li členský stát k dispozici 

fotografii, zobrazení obličeje nebo 

daktyloskopické údaje osoby, o níž 

existuje záznam v SIS od jiného členského 

státu, musí, aniž je dotčen odst. 1, tyto 

údaje co nejdříve odeslat, aby tak 
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pořizujícímu členskému státu umožnil 

záznam dokončit. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Ustanovení již obsahuje příručka SIRENE, avšak jako možnost, nikoliv jako povinnost. Podle 

zprávy Komise ze dne 1. ledna 2016 však SIS provedl 793 878 záznamů osob, avšak pouze 

90 120 z nich obsahovalo otisky prstů a 133 044 fotografii. Je tedy zapotřebí posílit toto 

ustanovení s cílem zajistit co nejúplnější záznamy. 

 

Pozměňovací návrh  285 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Jakékoliv vložení zobrazení 

obličeje a daktyloskopické údaje 

nezletilých osob musí být prováděno za 

úplného dodržení nejvlastnějšího zájmu 

dítěte, jak jej stanoví článek Listiny 

základních práv Evropské unie a článek 3 

Úmluvy Organizace spojených národů o 

právech dítěte z roku 1989. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  286 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Jakékoliv vložení fotografií, 

zobrazení obličeje a daktyloskopických 

údajů nesmí překročit rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení všeobecného 

zamýšleného cíle, a musí být předmětem 

odpovídajících záruk. Jakékoliv vložení 
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fotografií, zobrazení obličeje a 

daktyloskopických údajů musí být 

povoleno právními předpisy Unie nebo 

členských států. 

 Každé vložení fotografií, zobrazení 

obličeje a daktyloskopických údajů v 

rámci SIS II, včetně uchování nebo 

použití pro účely identifikace, musí být v 

souladu s platnými ustanoveními o 

ochraně údajů podle právních nástrojů 

SIS II, nařízení (EU) 2016/679 a 

ustanovení směrnice 2016/680. 

 Ustanovení těchto právních nástrojů se 

vztahují na vkládání fotografií, zobrazení 

obličeje a daktyloskopických údajů 

příslušníků třetích zemí a občanů Unie. 

 V souladu se zásadou specifikace účelu 

musí být jasně stanoven účel a způsob 

vložení fotografií, zobrazení obličeje a 

daktyloskopických údajů v SIS II. Komise 

má za tímto účelem pravomoc přijmout 

prováděcí akt v souladu s čl. 55 odst. 2. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  287 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 d (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2d. Komisi je svěřena pravomoc 

přijmout akt v přenesené pravomoci, který 

bude podrobně upravovat postupy v 

souladu článkem 54a (nový) pro zavedení 

systému automatické identifikace otisků 

prstů (AFIS) do systému SIS. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  288 
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Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), g), k), 

m), n) a q). Jestliže se záznam zakládá na 

rozhodnutí přijatém podle čl. 24 odst. 2, 

vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 20 odst. 

2 písm. r). 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), g), k), 

m), n) a q), pokud jsou tyto údaje k 

dispozici. Jestliže se záznam zakládá na 

rozhodnutí přijatém podle čl. 24 odst. 2, 

vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 20 odst. 

2 písm. r). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), g), k), 

m), n) a q). Jestliže se záznam zakládá na 

rozhodnutí přijatém podle čl. 24 odst. 2, 

vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 20 odst. 

2 písm. r). 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), b), g), 

h), i), k), m), n) a q). Jestliže se záznam 

zakládá na rozhodnutí přijatém podle čl. 24 

odst. 2, vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 

20 odst. 2 písm. r). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  290 

Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), g), k), 

m), n) a q). Jestliže se záznam zakládá na 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), b), g), 

h), i), k), m), n) a q). Jestliže se záznam 
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rozhodnutí přijatém podle čl. 24 odst. 2, 

vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 20 odst. 

2 písm. r). 

zakládá na rozhodnutí přijatém podle čl. 24 

odst. 2, vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 

20 odst. 2 písm. r). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  291 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), g), k), 

m), n) a q). Jestliže se záznam zakládá na 

rozhodnutí přijatém podle čl. 24 odst. 2, 

vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 20 odst. 

2 písm. r). 

1. Záznam nesmí být vložen bez údajů 

uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a), b), g), 

h), i), k), m), n) a q). Jestliže se záznam 

zakládá na rozhodnutí přijatém podle čl. 24 

odst. 2, vloží se rovněž údaje uvedené v čl. 

20 odst. 2 písm. r). 

Or. en 

Odůvodnění 

Údaje podle čl. 20 písm. b) „jméno“, h) „pohlaví“ a i) „státní příslušnost“ by měly být při 

vytváření záznamu povinné, aby se zabránilo chybnému určení totožnosti osob, zejména při 

kontrolách na vnějších hranicích. 

 

Pozměňovací návrh  292 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Dále se vloží všechny další údaje 

uvedené v čl. 20 odst. 2, jsou-li k dispozici. 

2. Dále se vloží další údaje uvedené v 

čl. 20 odst. 2, jsou-li k dispozici a za 

předpokladu, že jsou splněny podmínky 

pro jejich vložení. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Ne všechny osobní údaje se do systému vkládají za všech okolností. Konkrétně profily DNA 

mohou být do systému doplňovány pouze za velmi specifických okolností. 

 

Pozměňovací návrh  293 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Dále se vloží všechny další údaje 

uvedené v čl. 20 odst. 2, jsou-li k dispozici. 

2. Aniž je dotčen článek 22, dále se 

vloží všechny další údaje uvedené v čl. 20 

odst. 2, jsou-li k dispozici. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  294 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Článek 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23a  

 Aktualizace záznamu 

 Má-li pořizující členský stát k dispozici 

doplňující nebo pozměněné příslušné 

údaje vyjmenované v čl. 20 odst. 2, 

bezodkladně dotčený záznam doplní nebo 

opraví. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  295 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23b  

 Slučitelnost záznamů 

 1. Před vložením nového záznamu ověří 

členský stát, zda dotčená osoba již není 

předmětem záznamu v SIS. 

 2. Pro každou osobu lze do SIS II vložit 

pouze jeden záznam za členský stát. 

Několik členských států může vložit 

záznam o téže osobě, jestliže jsou záznamy 

slučitelné. 

 3. Pokud je určitá osoba již předmětem 

záznamu v SIS, členský stát, který chce 

vložit nový záznam, ověří v souladu s 

tabulkou slučitelnosti záznamů osob podle 

příručky SIRENE, že dané záznamy 

nejsou neslučitelné. Nejsou-li záznamy 

neslučitelné, vloží členský stát nový 

záznam. Jsou-li záznamy neslučitelné, 

proběhnou mezi dotčenými centrálami 

SIRENE konzultace prostřednictvím 

výměny doplňujících informací s cílem 

dosáhnout dohody v souladu s 

přednostním pořadím záznamů podle 

příručky SIRENE. Od přednostního 

pořadí záznamů se lze odchýlit po 

konzultaci mezi centrálami SIRENE, 

jestliže jsou ohroženy zásadní vnitrostátní 

zájmy. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Ustanovení platné příručky SIRENE, která jsou příliš důležitá, než aby nebyla uvedena v 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  296 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 



 

PE609.653v02-00 98/176 AM\1134513CS.docx 

CS 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje týkající se státních 

příslušníků třetích zemí, o kterých byl 

pořízen záznam pro účely odepření vstupu 

a pobytu, se vloží do SIS na základě 

vnitrostátního záznamu vyplývajícího 

z rozhodnutí přijatého příslušnými 

správními nebo justičními orgány 

v souladu s procesními předpisy, které 

stanoví vnitrostátní právo, a učiněného 

pouze na základě posouzení jednotlivých 

případů. Odvolání proti těmto rozhodnutím 

se podávají v souladu s vnitrostátním 

právem. 

1. Údaje týkající se státních 

příslušníků třetích zemí, o kterých byl 

pořízen záznam pro účely odepření vstupu 

a pobytu, se vloží do SIS na základě 

vnitrostátního záznamu vyplývajícího 

z platného rozhodnutí přijatého 

příslušnými správními nebo justičními 

orgány v souladu s procesními předpisy, 

které stanoví vnitrostátní právo, a 

učiněného pouze na základě posouzení 

jednotlivých případů. Odvolání proti těmto 

rozhodnutím se podávají v souladu s 

vnitrostátním právem. Tato odvolání 

zahrnují i účinnou právní ochranu u 

soudu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  297 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje týkající se státních 

příslušníků třetích zemí, o kterých byl 

pořízen záznam pro účely odepření vstupu 

a pobytu, se vloží do SIS na základě 

vnitrostátního záznamu vyplývajícího 

z rozhodnutí přijatého příslušnými 

správními nebo justičními orgány 

v souladu s procesními předpisy, které 

stanoví vnitrostátní právo, a učiněného 

pouze na základě posouzení jednotlivých 

případů. Odvolání proti těmto 

rozhodnutím se podávají v souladu s 

vnitrostátním právem. 

1. Údaje státního příslušníka třetí 

země, o kterém může být pořízen záznam 

pro účely odepření vstupu a pobytu, se 

mohou vložit do SIS na základě 

vnitrostátního záznamu vyplývajícího 

z rozhodnutí přijatého příslušnými 

správními nebo justičními orgány 

v souladu s procesními předpisy, které 

stanoví vnitrostátní právo, a učiněného 

pouze na základě posouzení jednotlivých 

případů. Dotčený státní příslušník třetí 

země je oprávněn podat proti tomuto 

rozhodnutí odvolání v souladu s 

vnitrostátním právem. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Znění návrhu Komise není zcela jasné. Možnost vkládat do SIS rozhodnutí o odepření vstupu 

a pobytu by mělo být stanoveno v odstavci 1. V odstavcích 2 a 3 by pak měly být stanoveny 

okolnosti, za kterých je členský stát povinen takovýto záznam vložit. Kromě toho v poslední 

větě odstavce 1 by mělo být jednoznačně stanoveno právo státního příslušníka třetí země 

podat proti tomuto rozhodnutí odvolání v souladu s vnitrostátním právem členského státu, 

který rozhodnutí přijal. 

 

Pozměňovací návrh  298 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Záznam se vloží, pokud se 

rozhodnutí uvedené v odstavci 1 zakládalo 

na tom, že přítomnost státního příslušníka 

třetí země na území členského státu může 

představovat ohrožení veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti státu. 

Tato situace nastane zejména v případě: 

2. Záznam se vloží, pokud se 

rozhodnutí uvedené v odstavci 1 zakládalo 

na tom, že přítomnost státního příslušníka 

třetí země na území členského státu může 

představovat ohrožení veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti státu. 

Tato situace může nastat zejména v 

případě: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Záznam se vloží, pokud se 

rozhodnutí uvedené v odstavci 1 zakládalo 

na tom, že přítomnost státního příslušníka 

třetí země na území členského státu může 

představovat ohrožení veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti státu. 

Tato situace nastane zejména v případě: 

2. Záznam se vloží, pokud se 

rozhodnutí uvedené v odstavci 1 zakládalo 

na tom, že přítomnost státního příslušníka 

třetí země na území členského státu může 

představovat ohrožení veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti státu. 

Tato situace nastane v případě: 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  300 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) státního příslušníka třetí země, 

který byl v členském státě odsouzen pro 

trestný čin, na který se vztahuje trest 

odnětí svobody ve výši nejméně jednoho 

roku; 

a) státního příslušníka třetí země, 

který byl v členském státě odsouzen pro 

závažnou trestnou činnost nebo 

teroristický trestný čin; 

Or. en 

Odůvodnění 

Pojmy závažná trestná činnost nebo teroristický trestný čin jsou základem záznamů (na 

základě policejní a justiční spolupráce). Tyto pojmy jsou v nařízení definovány, a měly by 

proto být i používány a neměla by být zaváděna jiná úroveň trestného činu, která by 

ospravedlnila pořízení záznamu. 

 

Pozměňovací návrh  301 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) státního příslušníka třetí země, 

který byl v členském státě odsouzen pro 

trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí 

svobody ve výši nejméně jednoho roku; 

a) státního příslušníka třetí země, 

který byl odsouzen pro trestný čin, na který 

se vztahuje trest odnětí svobody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  302 

Marie-Christine Vergiat 
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Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) státního příslušníka třetí země, 

který byl v členském státě odsouzen pro 

trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí 

svobody ve výši nejméně jednoho roku; 

a) státního příslušníka třetí země, 

který byl v členském státě odsouzen pro 

trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí 

svobody ve výši nejméně pěti let; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  303 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) státního příslušníka třetí země, 

který byl v členském státě odsouzen pro 

trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí 

svobody ve výši nejméně jednoho roku; 

a) státního příslušníka třetí země, 

který byl v členském státě odsouzen pro 

trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí 

svobody ve výši nejméně tří let; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) státního příslušníka třetí země, proti 

kterému existuje důvodné podezření, že 

spáchal závažný trestný čin, nebo ohledně 

kterého existují zjevné náznaky o úmyslu 

páchat takové trestné činy na území 

členského státu. 

b) státního příslušníka třetí země, proti 

kterému existují důkazy, že spáchal 

závažný trestný čin na území členského 

státu. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  305 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) státního příslušníka třetí země, proti 

kterému existuje důvodné podezření, že 

spáchal závažný trestný čin, nebo ohledně 

kterého existují zjevné náznaky o úmyslu 

páchat takové trestné činy na území 

členského státu. 

b) státního příslušníka třetí země, proti 

kterému existuje jednoznačný důkaz, že 

spáchal závažný trestný čin, nebo ohledně 

kterého existuje jednoznačný důkaz 

o úmyslu páchat takové trestné činy na 

území členského státu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité, aby se pořizování záznamu zakládalo na důkazech vůči dotyčnému státnímu 

příslušníkovi třetí země, a nikoli na pouhém podezření. 

 

Pozměňovací návrh  306 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) státního příslušníka třetí země, proti 

kterému existuje důvodné podezření, že 

spáchal závažný trestný čin, nebo ohledně 

kterého existují zjevné náznaky o úmyslu 

páchat takové trestné činy na území 

členského státu. 

b) státního příslušníka třetí země, proti 

kterému existuje důvodné podezření, že 

spáchal trestný čin, nebo ohledně kterého 

existují zjevné náznaky o úmyslu páchat 

trestné činy na území členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 24 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Za všech okolností se záznam 

vloží, pokud se rozhodnutí uvedené v 

odstavci 1 týká příslušníka třetí země 

odsouzeného v členském státu za trestné 

činy podle směrnice 2017/541 o boji proti 

terorismu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  308 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. státního příslušníka třetí země, u 

něhož existuje vysoká pravděpodobnost, že 

se pokusí zneužít azylového systému 

členského státu v souladu s čl. 36 odst. 1 

nebo 2 nařízení (EU) č. XXX/XXX 

(nařízení o azylovém řízení). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Za všech okolností se záznam 

vloží, pokud se rozhodnutí uvedené v 

odstavci 1 týká příslušníka třetí země 

odsouzeného v členském státu za trestný 

čin, na nějž se vztahuje trest odnětí 

svobody ve výši nejméně 5 let. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  310 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Záznam se vloží, pokud rozhodnutí 

uvedené v odstavci 1 představuje zákaz 

vstupu vydaný v souladu s řízením v 

souladu se směrnicí 2008/115/ES. 

Pořizující členský stát zajistí, že záznam 

nabude účinku v SIS v okamžiku navrácení 

dotčeného státního příslušníka třetí země. 

Potvrzení o navrácení je sděleno 

pořizujícímu členskému státu v souladu s 

článkem 6 nařízení (EU) 2018/xxx 

[nařízení o navracení]. 

3. Záznam se vloží, pokud rozhodnutí 

uvedené v odstavci 1 představuje zákaz 

vstupu vydaný v souladu s řízením v 

souladu se směrnicí 2008/115/ES. 

Pořizující členský stát zajistí, že záznam 

nabude účinku v SIS v okamžiku přijetí 

rozhodnutí o navrácení dotčeného státního 

příslušníka třetí země podle čl. 3 odst. 4 

směrnice 2008/115/ES, pro nějž byly 

vyčerpány všechny opravné prostředky 

nebo byly prohlášeny za nepřípustné 
Potvrzení o navrácení je sděleno 

pořizujícímu členskému státu v souladu s 

článkem 6 nařízení (EU) 2018/xxx a 

okamžitě vymazáno ze SIS II pořizujícím 

členským státem v souladu s čl. 6 odst. 2 

tohoto nařízení [nařízení o navracení]. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  311 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Záznam se vloží, pokud rozhodnutí 

uvedené v odstavci 1 představuje zákaz 

vstupu vydaný v souladu s řízením 

v souladu se směrnicí 2008/115/ES. 

Pořizující členský stát zajistí, že záznam 

nabude účinku v SIS v okamžiku navrácení 

dotčeného státního příslušníka třetí země. 

3. Záznam se rovněž vloží, pokud 

rozhodnutí uvedené v odstavci 1 

představuje zákaz vstupu vydaný v souladu 

se směrnicí 2008/115/ES. Pořizující 

členský stát zajistí, že záznam nabude 

účinku v SIS v okamžiku navrácení 

dotčeného státního příslušníka třetí země. 
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Potvrzení o navrácení je sděleno 

pořizujícímu členskému státu v souladu s 

článkem 6 nařízení (EU) 2018/xxx 

[nařízení o navracení]. 

Potvrzení o navrácení je sděleno 

pořizujícímu členskému státu v souladu s 

článkem 6 nařízení (EU) 2018/xxx 

[nařízení o navracení]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vyjasnění použitých právních formulací. 

 

Pozměňovací návrh  312 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Článek 25 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 25a  

 Podmínky, které se vztahují na záznamy o 

odepření vstupu a pobytu týkající se osoby 

účastné na činnosti uvedené v hlavách II 

a III směrnice (EU) 2017/541 o boji proti 

terorismu 

 1. Pokud členský stát vloží záznam pro 

účely odepření vstupu a pobytu, jež se 

vztahuje na osobu, která se účastní 

činnosti uvedené ve směrnici 2017/541, 

sdílí současně tyto informace s Evropským 

centrem pro boj proti terorismu zřízeným 

při Europolu. 

 2. V případě pozitivního nálezu záznamu 

pro účely odepření vstupu a pobytu, jenž 

se vztahuje na osobu, která se účastní 

činnosti uvedené v předchozím odstavci, 

členský stát, který záznam používá, 

okamžitě informuje členský stát, který 

záznam vložil, a Evropské centrum pro boj 

proti terorismu zřízené při Europolu. 

 3. Komise má za tímto účelem pravomoc 

přijmout prováděcí akt v souladu s čl. 55 

odst. 2. s cílem upřesnit podmínky 

komunikace. 
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Or. fr 

Odůvodnění 

Pozitivní nálezy týkající se osoby, o níž existuje záznam v SIS, do této doby zná pouze 

pořizující členský stát a členský stát, který provádí konzultaci. V souladu s bodem odůvodnění 

34 by členské státy měly zároveň s vložením záznamu do SIS sdílet s Europolem informace o 

činnosti související s terorismem a rovněž by s ním měly sdílet pozitivní nálezy a související 

informace. 

 

Pozměňovací návrh  313 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud členský stát hodlá vydat 

povolení k pobytu nebo jiné povolení 

zakládající oprávnění k pobytu státnímu 

příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje 

záznam pro účely odepření vstupu a pobytu 

vložený jiným členským státem, nejprve 

prostřednictvím výměny doplňujících 

informací konzultuje s pořizujícím 

členským státem, přičemž zohlední zájmy 

tohoto členského státu. Pořizující členský 

stát poskytne konečnou odpověď do sedmi 

dnů. Pokud členský stát, který hodlá vydat 

povolení k pobytu nebo jiné povolení 

zakládající oprávnění k pobytu, rozhodne o 

jeho vydání, záznam pro účely odepření 

vstupu a pobytu se vymaže. 

1. Pokud členský stát hodlá vydat 

povolení k pobytu nebo jiné povolení 

zakládající oprávnění k pobytu státnímu 

příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje 

záznam pro účely odepření vstupu a pobytu 

vložený jiným členským státem, nejprve 

prostřednictvím výměny doplňujících 

informací konzultuje s pořizujícím 

členským státem. Pořizující členský stát 

poskytne konečnou odpověď do sedmi dnů. 

Pokud členský stát, který hodlá vydat 

povolení k pobytu nebo jiné povolení 

zakládající oprávnění k pobytu, rozhodne o 

jeho vydání, záznam pro účely odepření 

vstupu a pobytu se vymaže. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  314 

Miltiadis Kyrkos 

 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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1. Pokud členský stát hodlá vydat 

povolení k pobytu nebo jiné povolení 

zakládající oprávnění k pobytu státnímu 

příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje 

záznam pro účely odepření vstupu a pobytu 

vložený jiným členským státem, nejprve 

prostřednictvím výměny doplňujících 

informací konzultuje s pořizujícím 

členským státem, přičemž zohlední zájmy 

tohoto členského státu. Pořizující členský 

stát poskytne konečnou odpověď do sedmi 

dnů. Pokud členský stát, který hodlá vydat 

povolení k pobytu nebo jiné povolení 

zakládající oprávnění k pobytu, rozhodne o 

jeho vydání, záznam pro účely odepření 

vstupu a pobytu se vymaže. 

1. Pokud členský stát hodlá vydat 

povolení k pobytu nebo jiné povolení 

zakládající oprávnění k pobytu státnímu 

příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje 

záznam pro účely odepření vstupu a pobytu 

vložený jiným členským státem, nejprve 

prostřednictvím výměny doplňujících 

informací konzultuje s pořizujícím 

členským státem, přičemž zohlední zájmy 

tohoto členského státu. Pořizující členský 

stát poskytne konečnou odpověď, pokud 

možno do sedmi dnů. Pokud členský stát, 

který hodlá vydat povolení k pobytu nebo 

jiné povolení zakládající oprávnění k 

pobytu, rozhodne o jeho vydání, záznam 

pro účely odepření vstupu a pobytu se 

vymaže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Článek 27 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 27a  

 Opatření požadovaná v souvislosti se 

záznamem 

 1. V případě pozitivního nálezu záznamu o 

státním příslušníkovi třetí země v souladu 

s články 24 a 27 musí příslušný orgán, 

aniž je dotčen čl. 25 odst. 2 a za dodržení 

zásad a ustanovení Ženevské úmluvy z 

rou 1951, a zejména za dodržení zásady 

nenavracení: 

 a) odmítnout tomuto státnímu 

příslušníkovi třetí země vydání víza nebo 

cestovního povolení; nebo 

 b) zamítnout vstup na své území. 

 V případě že k pozitivnímu nálezu dojde 

uvnitř země, musí být dotčený státní 
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příslušník třetí země zadržen, vyslechnut a 

předán příslušným úřadům za účelem 

přijetí potřebných rozhodnutí. 

 2. Doplňující podrobnosti o provádění 

opatření a výměně doplňujících informací 

jsou popsány v příručce SIRENE. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  316 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zvláštní pravidla pro ověřování nebo 

vyhledávání s použitím fotografií, 

zobrazení obličeje a daktyloskopických 

údajů 

Zvláštní pravidla pro ověřování nebo 

vyhledávání s použitím fotografií obličeje a 

otisků prstů 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  317 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Fotografie, zobrazení obličeje a 

daktyloskopické údaje se získávají ze SIS 

k potvrzení totožnosti osob, které byly 

nalezeny na základě alfanumerického 

vyhledávání v SIS. 

1. Fotografie, zobrazení obličeje či 

daktyloskopické údaje, pokud jsou 

obsaženy v záznamu v SIS, se získávají ze 

SIS k potvrzení totožnosti osob, které byly 

nalezeny na základě alfanumerického 

vyhledávání v SIS. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Je třeba opět zdůraznit, že tyto údaje nejsou vždy obsaženy v záznamu v SIS. Všechny 

příslušné kategorie údajů by měly být používány k ověření totožnosti dané osoby. 

 

Pozměňovací návrh  318 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Fotografie, zobrazení obličeje a 

daktyloskopické údaje se získávají ze SIS 

k potvrzení totožnosti osob, které byly 

nalezeny na základě alfanumerického 

vyhledávání v SIS. 

1. (Netýká se českého znění.) 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Fotografie, zobrazení obličeje a 

daktyloskopické údaje se získávají ze SIS 

k potvrzení totožnosti osob, které byly 

nalezeny na základě alfanumerického 

vyhledávání v SIS. 

1. Fotografie a otisky prstů se 

získávají ze SIS k potvrzení totožnosti 

osob, které byly nalezeny na základě 

alfanumerického vyhledávání v SIS. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  320 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Před vložením nového záznamu je 

možné vyhledat otisky prstů s cílem ověřit, 

zda je osoba již v SIS hlášena pod jinou 

identitou nebo jiným záznamem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  321 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Daktyloskopické údaje lze též 

použít k určení totožnosti osoby. 
Daktyloskopické údaje uložené v SIS se 

použijí pro účely určení totožnosti, jestliže 

nelze zjistit totožnost osoby jinými 

prostředky. 

2. Daktyloskopické údaje uložené v 

SIS se mohou rovněž použít pro účely 

určení totožnosti, jestliže nelze zjistit 

totožnost osoby jinými prostředky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Daktyloskopické údaje lze též 

použít k určení totožnosti osoby. 

Daktyloskopické údaje uložené v SIS se 

použijí pro účely určení totožnosti, jestliže 

nelze zjistit totožnost osoby jinými 

prostředky. 

2. Daktyloskopické údaje, pokud jsou 

k dispozici, lze též použít k určení 

totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje 

uložené v SIS se použijí pro účely určení 

totožnosti, jestliže nelze zjistit totožnost 

osoby jinými prostředky. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  323 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Daktyloskopické údaje lze též 

použít k určení totožnosti osoby. 

Daktyloskopické údaje uložené v SIS se 

použijí pro účely určení totožnosti, jestliže 

nelze zjistit totožnost osoby jinými 

prostředky. 

2. Otisky prstů lze též použít k určení 

totožnosti osoby. Otisky prstů uložené v 

SIS se použijí pro účely určení totožnosti, 

jestliže nelze zjistit totožnost osoby jinými 

prostředky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  324 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže příslušné orgány nemohou 

zjistit totožnost osoby s využitím jiné 

vnitrostátní, evropské či mezinárodní 

databáze, lze daktyloskopické údaje 

uložené v SIS týkající se záznamů 

pořízených podle článku 24 vyhledávat též 

s použitím úplných či neúplných souborů 

otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na 

místě vyšetřovaného činu, u nichž lze s 

vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, 

že patří pachateli trestné činnosti. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  325 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže příslušné orgány nemohou 

zjistit totožnost osoby s využitím jiné 

vnitrostátní, evropské či mezinárodní 

databáze, lze daktyloskopické údaje 

uložené v SIS týkající se záznamů 

pořízených podle článku 24 vyhledávat též 

s použitím úplných či neúplných souborů 

otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na 

místě vyšetřovaného činu, u nichž lze s 

vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, 

že patří pachateli trestné činnosti. 

3. Jestliže příslušné orgány nemohou 

zjistit totožnost osoby s využitím jiné 

vnitrostátní, evropské či mezinárodní 

databáze, lze daktyloskopické údaje 

uložené v SIS týkající se záznamů 

pořízených podle článku 24 vyhledávat též 

s použitím úplných či neúplných souborů 

otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na 

místě vyšetřované závažné trestné činnosti 

nebo teroristického trestného činu, u nichž 

lze s vysokou mírou pravděpodobnosti 

stanovit, že patří pachateli závažné trestné 

činnosti nebo teroristického trestného 

činu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže příslušné orgány nemohou 

zjistit totožnost osoby s využitím jiné 

vnitrostátní, evropské či mezinárodní 

databáze, lze daktyloskopické údaje 

uložené v SIS týkající se záznamů 

pořízených podle článku 24 vyhledávat též 

s použitím úplných či neúplných souborů 

otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na 

místě vyšetřovaného činu, u nichž lze s 

vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, 

že patří pachateli trestné činnosti. 

3. Jestliže příslušné orgány nemohou 

zjistit totožnost osoby s využitím jiné 

vnitrostátní, evropské či mezinárodní 

databáze, lze daktyloskopické údaje 

uložené v SIS týkající se záznamů 

pořízených podle článku 24 vyhledávat též 

s použitím úplných či neúplných souborů 

otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na 

místě vyšetřované závažné trestné činnosti 

nebo teroristického trestného činu, u nichž 

lze s vysokou mírou pravděpodobnosti 

stanovit, že patří pachateli trestné činnosti. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh se předkládá v zájmu právní jistoty a soudržnosti s ostatními 

pozměňovacími návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  327 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže příslušné orgány nemohou 

zjistit totožnost osoby s využitím jiné 

vnitrostátní, evropské či mezinárodní 

databáze, lze daktyloskopické údaje 

uložené v SIS týkající se záznamů 

pořízených podle článku 24 vyhledávat též 

s použitím úplných či neúplných souborů 

otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na 

místě vyšetřovaného činu, u nichž lze s 

vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, 

že patří pachateli trestné činnosti. 

3. Jestliže příslušné orgány nemohou 

zjistit totožnost osoby s využitím jiné 

vnitrostátní, evropské či mezinárodní 

databáze, lze daktyloskopické údaje 

uložené v SIS týkající se záznamů 

pořízených podle článku 24 a článku 27 

vyhledávat též s použitím úplných či 

neúplných souborů otisků prstů či otisků 

dlaní zajištěných na místě vyšetřovaného 

činu, u nichž lze s vysokou mírou 

pravděpodobnosti stanovit, že patří 

pachateli trestné činnosti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  328 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Fotografie a zobrazení obličeje lze 

použít k určení totožnosti osoby, jakmile 

to bude z technického hlediska možné a 

bude-li zajištěna vysoká míra spolehlivosti 

určení totožnosti. Určení totožnosti na 

základě fotografií nebo zobrazení obličeje 

lze provádět pouze na řádných hraničních 

přechodech, kde se používají 

samoobslužné systémy a systémy 

vypouští se 
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automatizované hraniční kontroly. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost identifikovat osoby na hraničních přechodech je již stanovena v Schengenském 

hraničním kodexu a používání zobrazení obličeje pro tuto identifikaci již zavádí vstupně-

výstupní systém. Tento odstavec je tedy zbytečný. 

 

Pozměňovací návrh  329 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Fotografie a zobrazení obličeje lze 

použít k určení totožnosti osoby, jakmile 

to bude z technického hlediska možné a 

bude-li zajištěna vysoká míra spolehlivosti 

určení totožnosti. Určení totožnosti na 

základě fotografií nebo zobrazení obličeje 

lze provádět pouze na řádných hraničních 

přechodech, kde se používají 

samoobslužné systémy a systémy 

automatizované hraniční kontroly. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  330 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Fotografie a zobrazení obličeje lze 

použít k určení totožnosti osoby, jakmile to 

bude z technického hlediska možné a bude-

li zajištěna vysoká míra spolehlivosti 

určení totožnosti. Určení totožnosti na 

základě fotografií nebo zobrazení obličeje 

4. Fotografie a zobrazení obličeje lze 

použít k určení totožnosti osoby, jakmile to 

bude z technického hlediska možné a bude-

li zajištěna vysoká míra spolehlivosti 

určení totožnosti a v rámci cílů a 

podmínek stanovených v odstavci 3. 
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lze provádět pouze na řádných hraničních 

přechodech, kde se používají 

samoobslužné systémy a systémy 

automatizované hraniční kontroly. 

Určení totožnosti na základě fotografií 

nebo zobrazení obličeje lze provádět pouze 

na řádných hraničních přechodech, kde se 

používají samoobslužné systémy a systémy 

automatizované hraniční kontroly, 

a v rámci cílů a podmínek stanovených v 

odstavci 3. Před zavedením těchto systémů 

do SIS musí Komise předložit zprávu o 

dostupnosti a vyspělosti potřebných 

technologií. Vypracovávání této zprávy 

bude Komise konzultovat s Evropským 

parlamentem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  331 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Fotografie a zobrazení obličeje lze 

použít k určení totožnosti osoby, jakmile to 

bude z technického hlediska možné a bude-

li zajištěna vysoká míra spolehlivosti 

určení totožnosti. Určení totožnosti na 

základě fotografií nebo zobrazení obličeje 

lze provádět pouze na řádných hraničních 

přechodech, kde se používají 

samoobslužné systémy a systémy 

automatizované hraniční kontroly. 

4. Fotografie a zobrazení obličeje lze 

použít k určení totožnosti osoby, jakmile to 

bude z technického hlediska možné a bude-

li zajištěna vysoká míra spolehlivosti 

určení totožnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud je technicky možné, určení totožnosti na základě fotografií nebo zobrazení obličeje by 

mělo být možné všude. 

 

Pozměňovací návrh  332 

Marie-Christine Vergiat 
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Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Fotografie a zobrazení obličeje lze 

použít k určení totožnosti osoby, jakmile to 

bude z technického hlediska možné a bude-

li zajištěna vysoká míra spolehlivosti 

určení totožnosti. Určení totožnosti na 

základě fotografií nebo zobrazení obličeje 

lze provádět pouze na řádných hraničních 

přechodech, kde se používají 

samoobslužné systémy a systémy 

automatizované hraniční kontroly. 

4. Fotografie lze použít k určení 

totožnosti osoby, jakmile to bude 

z technického hlediska možné a bude-li 

zajištěna vysoká míra spolehlivosti určení 

totožnosti. Určení totožnosti na základě 

fotografií lze provádět pouze na řádných 

hraničních přechodech, kde se používají 

samoobslužné systémy a systémy 

automatizované hraniční kontroly. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  333 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Jakékoliv zpracování fotografií, 

zobrazení obličeje a daktyloskopických 

údajů nesmí překročit rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení všeobecného 

zamýšleného cíle, a musí být předmětem 

odpovídajících záruk. Jakékoliv využití 

fotografií, zobrazení obličeje a 

daktyloskopických údajů musí být 

povoleno právními předpisy Unie nebo 

členských států. 

 Každé zpracování fotografií a 

daktyloskopických údajů v rámci SIS II, 

včetně uchování nebo použití pro účely 

identifikace, musí být v souladu s 

platnými ustanoveními o ochraně údajů 

podle právních nástrojů SIS II, nařízení 

(EU) 2016/679 a ustanovení směrnice 

2016/680. Ustanovení těchto právních 

nástrojů se vztahují na zpracování 

fotografií, zobrazení obličeje a 
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daktyloskopických příslušníků třetích 

zemí a občanů Unie. 

 V souladu se zásadou specifikace účelu 

musí být jasně stanoven účel a způsob 

využití fotografií, zobrazení obličeje a 

daktyloskopických údajů v SIS II. Komise 

má za tímto účelem pravomoc přijmout 

prováděcí akt v souladu s čl. 55 odst. 2. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  334 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Jakékoliv zpracování zobrazení 

obličeje a daktyloskopických údajů 

nezletilých osob musí být prováděno za 

úplného dodržení nejvlastnějšího zájmu 

dítěte, jak jej stanoví článek Listiny 

základních práv Evropské unie a článek 3 

Úmluvy Organizace spojených národů o 

právech dítěte z roku 1989. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  335 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4c. Komisi je svěřena pravomoc 

přijmout akt v přenesené pravomoci v 

souladu článkem 54a (nový) pro zavedení 

systému automatické identifikace otisků 

prstů (AFIS) do systému SIS. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  336 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) posuzování podmínek a přijímání 

rozhodnutí týkajících se vstupu a pobytu 

státních příslušníků třetích zemí na území 

členských států, včetně povolení k pobytu a 

dlouhodobých víz, a navracení státních 

příslušníků třetích zemí; 

d) posuzování podmínek a přijímání 

rozhodnutí týkajících se vstupu a pobytu 

státních příslušníků třetích zemí na území 

členských států, včetně povolení k pobytu a 

dlouhodobých víz, a navracení státních 

příslušníků třetích zemí, pokud tyto orgány 

nejsou „rozhodujícím orgánem“ ve 

smyslu definice čl. 2 písm. f) směrnice 

2013/32/EU1a, a případně poskytují 

poradenství v souladu s nařízením (EU) č. 

377/20041b; 

 _________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 

2013 o společných řízeních pro přiznávání 

a odnímání statusu mezinárodní ochrany. 

 1b Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 

19. února 2004 o vytvoření sítě styčných 

úředníků pro přistěhovalectví. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhované znění odpovídá definici „vízových orgánů“ v nedávno přijatém nařízení, kterým 

se zřizuje systém vstupu/výstupu. Přístup vízových orgánů byl v rozporu se zásadou omezení 

účelu a překračoval by navrhovaný právní základ. 

 

Pozměňovací návrh  337 

Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Právo na přístup k údajům 

vloženým do SIS a právo v těchto údajích 

přímo vyhledávat mohou příslušné orgány 

vykonávat při plnění svých úkolů za 

účelem vydávání dokladů totožnosti, jako 

např. cestovních pasů, občanských 

průkazů či povolení k pobytu, přičemž 

dodržují pravidla pro vkládání a 

ověřování kompatibility záznamů. Přístup 

těchto orgánů k uvedeným údajům se řídí 

právem každého členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  338 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud vyhledávání provedené 

Europolem odhalí existenci záznamu v 

SIS, Europol o tom informuje způsobem 

vymezeným v nařízení (EU) 2016/794 

pořizující členský stát. 

2. Pokud vyhledávání provedené 

Europolem odhalí existenci záznamu v 

SIS, Europol o tom informuje pořizující 

členský stát na základě výměny 

doplňujících informací prostřednictvím 

komunikační infrastruktury a v souladu s 

ustanoveními příručky SIRENE. Do doby, 

než bude Europol moci využívat systémů 

pro výměnu doplňujících informací, 

informuje pořizující členský stát 
způsobem vymezeným v nařízení (EU) 

2016/794. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  339 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 30 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud vyhledávání provedené 

Europolem odhalí existenci záznamu v 

SIS, Europol o tom informuje způsobem 

vymezeným v nařízení (EU) 2016/794 

pořizující členský stát. 

2. Pokud vyhledávání provedené 

Europolem odhalí existenci záznamu v 

SIS, Europol o tom neprodleně informuje 

způsobem vymezeným v nařízení (EU) 

2016/794 pořizující členský stát. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Použití informací získaných 

vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu 

dotyčného členského státu. Pokud členský 

stát povolí použití takové informace, 

Europol s ní nakládá v souladu s nařízením 

(EU) 2016/794. Europol může takovou 

informaci sdělit třetím zemím a třetím 

subjektům pouze se souhlasem dotyčného 

členského státu. 

3. Použití informací získaných 

vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu 

dotyčného členského státu. Pokud členský 

stát povolí použití takové informace, 

Europol s ní nakládá v souladu s nařízením 

(EU) 2016/794. Europol může takovou 

informaci sdělit třetím zemím a třetím 

subjektům pouze se souhlasem dotyčného 

členského státu a při plném dodržování 

práva Unie v oblasti ochrany údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  341 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Použití informací získaných 

vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu 

dotyčného členského státu. Pokud členský 

stát povolí použití takové informace, 

3. Použití informací získaných 

vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu 

pořizujícího členského státu. Pokud 

členský stát povolí použití takové 
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Europol s ní nakládá v souladu s nařízením 

(EU) 2016/794. Europol může takovou 

informaci sdělit třetím zemím a třetím 

subjektům pouze se souhlasem dotyčného 

členského státu. 

informace, Europol s ní nakládá v souladu 

s nařízením (EU) 2016/794. Europol může 

takovou informaci sdělit třetím zemím a 

třetím subjektům pouze se souhlasem 

pořizujícího členského státu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  342 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Europol může od dotyčného 

členského státu požadovat další informace 

v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 

2016/794. 

4. Europol může od pořizujícího 

členského státu požadovat další informace 

v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 

2016/794. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  343 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Kopie podle odstavce 6, které 

vedou ke vzniku off-line databází, lze 

uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 

hodin. Tato doba může být prodloužena 

při mimořádné situaci, dokud tato situace 

neskončí. Europol oznámí každé takové 

prodloužení evropskému inspektorovi 

ochrany údajů. 

7. Kopie podle odstavce 6, které 

vedou ke vzniku off-line databází, lze 

uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 

hodin. Pokud Europol vytváří offline 

databázi s údaji ze SIS, oznámí tuto 

databázi evropskému inspektorovi ochrany 

údajů. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V návrhu Komise se Europolu poskytuje neodůvodněné právo uchovávat offline databáze s 

údaji ze SIS po dobu, po kterou má trvat mimořádná situace. Avšak vzhledem k tomu, že 

Europol má přístup do SIS, není potřeba, aby Europol uchovával údaje offline databáze déle 

než prvních 48 hodin, a vytvářel tak zbytečné riziko. Europol by proto vždy, když vytvoří 

offline databázi, měl mít povinnost informovat evropského inspektora ochrany údajů. 

 

Pozměňovací návrh  344 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Za účelem ověření zákonnosti 

zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a 

pro zajištění řádného zabezpečení údajů a 

jejich neporušenosti by měl Europol vést 

protokoly o každém přístupu do SIS a 

vyhledávání v tomto systému. Tyto 

protokoly a dokumentace nejsou 

považovány za protiprávní stahování nebo 

kopírování jakékoli části SIS. 

9. Za účelem ověření zákonnosti 

zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a 

pro zajištění řádného zabezpečení údajů a 

jejich neporušenosti by měl Europol vést 

protokoly o každém přístupu do SIS a 

vyhledávání v tomto systému. Tyto 

protokoly a dokumentace nejsou 

považovány za protiprávní stahování nebo 

kopírování jakékoli části SIS. Obsah, doba 

uchovávání a podmínky a formáty těchto 

protokolů jsou definovány v souladu s 

článkem 12. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  345 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Článek 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  346 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V souladu s čl. 40 odst. 8 nařízení 

(EU) 2016/1624 mají příslušníci jednotek 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže 

nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na 

úkolech spojených s navracením, a 

členové podpůrných týmů pro řízení 

migrace v rámci svého mandátu právo na 

přístup k údajům vloženým do SIS a právo 

v těchto údajích vyhledávat. 

1. V souladu s čl. 40 odst. 8 nařízení 

(EU) 2016/16241a mají příslušníci jednotek 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže a 

členové podpůrných týmů pro řízení 

migrace v rámci svého mandátu právo na 

přístup k údajům vloženým do SIS a právo 

v těchto údajích vyhledávat. 

 _________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 

o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a 

o změně nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

863/2007, nařízení Rady (ES) č. 

2007/2004 a rozhodnutí Rady 

2005/267/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštěný text je nadbytečný. Podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2016/214 o Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž musí být příslušníci jednotek Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže „způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se…, 

navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů … směrnice 

2008/115/ES (směrnice o navracení). Jinými slovy mohou plnit úkoly spojené s navracením 

jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Není tedy třeba poskytovat přístup týmům 

jiných pracovníků Evropské agentury pohraniční a pobřežní stráže. 

 

Pozměňovací návrh  347 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušníci jednotek Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy 

pracovníků, kteří se podílejí na úkolech 

spojených s navracením, a členové 

podpůrných týmů pro řízení migrace mají v 

souladu s odstavcem 1 přístup k údajům 

vloženým do SIS a mohou v těchto údajích 

vyhledávat prostřednictvím technického 

rozhraní vytvořeného a spravovaného 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž podle čl. 32 odst. 2. 

2. Příslušníci jednotek Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže a členové 

podpůrných týmů pro řízení migrace mají v 

souladu s odstavcem 1 přístup k údajům 

vloženým do SIS a mohou v těchto údajích 

vyhledávat prostřednictvím technického 

rozhraní vytvořeného a spravovaného 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž podle čl. 32 odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštěný text je nadbytečný. Podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2016/214 o Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž musí být příslušníci jednotek Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže „způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se…, 

navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů … směrnice 

2008/115/ES (směrnice o navracení). Jinými slovy mohou plnit úkoly spojené s navracením 

jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Není tedy třeba poskytovat přístup týmům 

jiných pracovníků Evropské agentury pohraniční a pobřežní stráže. 

 

Pozměňovací návrh  348 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud vyhledávání provedené 

příslušníkem jednotky Evropské pohraniční 

a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, 

kteří se podílejí na úkolech spojených s 

navracením, nebo členem podpůrného 

týmu pro řízení migrace odhalí existenci 

záznamu v SIS, je o tom informován 

pořizující členský stát. V souladu s 

článkem 40 nařízení (EU) 2016/1624 

mohou příslušníci jednotek a členové týmů 

jednat v reakci na záznam v SIS pouze pod 

velením a zpravidla za přítomnosti 

3. Pokud vyhledávání provedené 

příslušníkem jednotky Evropské pohraniční 

a pobřežní stráže nebo členem podpůrného 

týmu pro řízení migrace odhalí existenci 

záznamu v SIS, je o tom informován 

pořizující členský stát. V souladu s 

článkem 40 nařízení (EU) 2016/1624 

mohou příslušníci jednotek a členové týmů 

jednat v reakci na záznam v SIS pouze pod 

velením a zpravidla za přítomnosti 

příslušníků pohraniční stráže hostitelského 

členského státu, v němž působí, nebo 
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příslušníků pohraniční stráže hostitelského 

členského státu, v němž působí, nebo 

pracovníků, kteří se podílejí na úkolech 

spojených s navracením, tohoto státu. 

Hostitelský členský stát může příslušníky 

jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho 

jménem. 

pracovníků, kteří se podílejí na úkolech 

spojených s navracením, tohoto státu. 

Hostitelský členský stát může příslušníky 

jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho 

jménem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštěný text je nadbytečný. Podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2016/214 o Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž musí být příslušníci jednotek Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže „způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se…, 

navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů … směrnice 

2008/115/ES (směrnice o navracení). Jinými slovy mohou plnit úkoly spojené s navracením 

jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Není tedy třeba poskytovat přístup týmům 

jiných pracovníků Evropské agentury pohraniční a pobřežní stráže. 

 

Pozměňovací návrh  349 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud vyhledávání provedené 

příslušníkem jednotky Evropské pohraniční 

a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, 

kteří se podílejí na úkolech spojených s 

navracením, nebo členem podpůrného 

týmu pro řízení migrace odhalí existenci 

záznamu v SIS, je o tom informován 

pořizující členský stát. V souladu s 

článkem 40 nařízení (EU) 2016/1624 

mohou příslušníci jednotek a členové týmů 

jednat v reakci na záznam v SIS pouze pod 

velením a zpravidla za přítomnosti 

příslušníků pohraniční stráže hostitelského 

členského státu, v němž působí, nebo 

pracovníků, kteří se podílejí na úkolech 

spojených s navracením, tohoto státu. 

Hostitelský členský stát může příslušníky 

jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho 

3. Pokud vyhledávání provedené 

příslušníkem jednotky Evropské pohraniční 

a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, 

kteří se podílejí na úkolech spojených s 

navracením, nebo členem podpůrného 

týmu pro řízení migrace odhalí existenci 

záznamu v SIS, je o tom neprodleně 

informován pořizující členský stát. V 

souladu s článkem 40 nařízení (EU) 

2016/1624 mohou příslušníci jednotek a 

členové týmů jednat v reakci na záznam v 

SIS pouze pod velením a zpravidla za 

přítomnosti příslušníků pohraniční stráže 

hostitelského členského státu, v němž 

působí, nebo pracovníků, kteří se podílejí 

na úkolech spojených s navracením, tohoto 

státu. Hostitelský členský stát může 

příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby 
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jménem. jednali jeho jménem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  350 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Každý vstup a každé vyhledávání 

provedené příslušníkem jednotek Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy 

pracovníků, kteří se podílejí na úkolech 

spojených s navracením, nebo členy 

podpůrných týmů pro řízení migrace se 

zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a 

každé jejich použití údajů, k nimž získali 

přístup, se zaeviduje. 

4. Každý vstup a každé vyhledávání 

provedené příslušníkem jednotek Evropské 

pohraniční a pobřežní stráže nebo členy 

podpůrných týmů pro řízení migrace se 

zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a 

každé jejich použití údajů, k nimž získali 

přístup, se zaeviduje. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštěný text je nadbytečný. Podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2016/214 o Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž musí být příslušníci jednotek Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže „způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se…, 

navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů … směrnice 

2008/115/ES (směrnice o navracení). Jinými slovy mohou plnit úkoly spojené s navracením 

jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Není tedy třeba poskytovat přístup týmům 

jiných pracovníků Evropské agentury pohraniční a pobřežní stráže. 

 

Pozměňovací návrh  351 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Přístup k údajům vloženým do SIS 

se omezuje na příslušníky jednotek 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže 

5. Přístup k údajům vloženým do SIS 

se omezuje na příslušníky jednotek 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže 
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nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na 

úkolech spojených s navracením, nebo 

členy podpůrných týmů pro řízení migrace 

a nelze jej rozšířit na jiné členy týmů. 

nebo členy podpůrných týmů pro řízení 

migrace a nelze jej rozšířit na jiné členy 

týmů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštěný text je nadbytečný. Podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2016/214 o Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž musí být příslušníci jednotek Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže „způsobilí plnit všechny úkoly a vykonávat všechny pravomoci týkající se…, 

navracení, jakož i úkoly a pravomoci, které jsou nezbytné pro dosažení cílů … směrnice 

2008/115/ES (směrnice o navracení). Jinými slovy mohou plnit úkoly spojené s navracením 

jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Není tedy třeba poskytovat přístup týmům 

jiných pracovníků Evropské agentury pohraniční a pobřežní stráže. 

 

Pozměňovací návrh  352 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž má za účelem analýzy 

hrozeb, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic, právo na 

přístup k údajům vloženým do SIS a právo 

v těchto údajích vyhledávat, a to v souladu 

s články 24 a 27. 

1. Řádně oprávnění pracovníci 

Evropské agentury pro pohraniční a 

pobřežní stráž mají za účelem provádění 

činností analýzy rizik a hodnocení 

zranitelnosti ve smyslu článků 11 a 13 

nařízení (EU) 2016/16241a přístup ke 

statistickým údajům obsaženým 

v centrálním úložišti podle čl. 54 odst. 6. 

 _________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 

o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a 

o změně nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

863/2007, nařízení Rady (ES) č. 

2007/2004 a rozhodnutí Rady 

2005/267/ES. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Přístup Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž je upraven v článku 31. Ostatní 

pracovníci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (EBCGA) nepotřebují přístup 

k osobním údajům v záznamech SIS. Přístup ke statistickým údajům by měl umožnit agentuře 

EBCGA plnění mandátu. 

 

Pozměňovací návrh  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž má za účelem analýzy 

hrozeb, které mohou ovlivnit fungování či 

bezpečnost vnějších hranic, právo na 

přístup k údajům vloženým do SIS a právo 

v těchto údajích vyhledávat, a to v souladu 

s články 24 a 27. 

1. Řádně oprávněný personál 

Evropské agentury pro pohraniční a 

pobřežní stráž má za účelem analýzy rizik 

a posouzení zranitelnosti podle článků 11 

a 13 nařízení (EU) 2016/1624 právo na 

přístup k údajům vloženým do SIS a právo 

v těchto údajích vyhledávat, a to v souladu 

s články 24 a 27. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  354 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely čl. 31 odst. 2 a odstavce 1 

tohoto článku Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž vytvoří 

a spravuje technické rozhraní, které 

umožňuje přímé propojení s centrálním 

SIS. 

2. Pro účely čl. 31 odst. 2 Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

vytvoří a spravuje technické rozhraní, které 

umožňuje přímé propojení s centrálním 

SIS. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s předchozími pozměňovacími návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  355 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud vyhledávání provedené 

Evropskou agenturou pro pohraniční 

a pobřežní stráž odhalí existenci záznamu 

v SIS, informuje o tom tato agentura 

pořizující členský stát. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je soulad se změnou čl. 31 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  356 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž má za účelem plnění 

úkolů, které jí byly svěřeny nařízením, 

kterým se zřizuje evropský systém pro 

cestovní informace a povolení (ETIAS), 

právo na přístup k údajům vloženým do 

SIS a právo tyto údaje ověřovat, a to v 

souladu s články 24 a 27. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Prozatím nebylo dosaženo dohody ohledně sytému ETIAS. 

 

Pozměňovací návrh  357 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž má za účelem plnění 

úkolů, které jí byly svěřeny nařízením, 

kterým se zřizuje evropský systém pro 

cestovní informace a povolení (ETIAS), 

právo na přístup k údajům vloženým do 

SIS a právo tyto údaje ověřovat, a to v 

souladu s články 24 a 27. 

4. Ústřední jednotka ETIAS má v 

rámci Evropské agentury pro pohraniční a 

pobřežní stráž za účelem plnění úkolů, 

které jí byly svěřeny nařízením, kterým se 

zřizuje evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS), v potřebné 

míře právo na přístup k údajům vloženým 

do SIS a právo tyto údaje ověřovat, a to v 

souladu s články 24 a 27. 

Or. en 

Odůvodnění 

Znění nařízení o jednotce ETIAS nebylo ještě přijato. Přístup Evropské agentury pro 

pohraniční a pobřežní stráž (EBCGA) by se měl omezovat pouze na míru nezbytnou k plnění 

úkolů svěřených agentuře EBCGA v konečném znění nařízení, kterým se zřizuje ETIAS. 

 

Pozměňovací návrh  358 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž má za účelem plnění 

úkolů, které jí byly svěřeny nařízením, 

kterým se zřizuje evropský systém pro 

cestovní informace a povolení (ETIAS), 

právo na přístup k údajům vloženým do 

SIS a právo tyto údaje ověřovat, a to v 

4. Řádně způsobilý personál ústřední 

jednotky ETIAS Evropské agentury pro 

pohraniční a pobřežní stráž má za účelem 

plnění úkolů, které jí byly svěřeny 

nařízením, kterým se zřizuje evropský 

systém pro cestovní informace a povolení 

(ETIAS), právo na přístup k údajům 
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souladu s články 24 a 27. vloženým do SIS a právo tyto údaje 

ověřovat, a to v souladu s články 24 a 27. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  359 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud ověření provedené 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž pro účely odstavce 2 odhalí 

existenci záznamu v SIS, použije se postup 

podle článku 22 nařízení, kterým se 

zřizuje evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS). 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je soudržnost s pozměňovacím návrhem k čl. 31 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  360 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud ověření provedené 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž pro účely odstavce 2 odhalí 

existenci záznamu v SIS, použije se postup 

podle článku 22 nařízení, kterým se 

zřizuje evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS). 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Prozatím nebylo dosaženo dohody ohledně sytému ETIAS. 

 

Pozměňovací návrh  361 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud ověření provedené 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž pro účely odstavce 2 odhalí 

existenci záznamu v SIS, použije se postup 

podle článku 22 nařízení, kterým se zřizuje 

evropský systém pro cestovní informace a 

povolení (ETIAS). 

5. Pokud ověření provedené ústřední 

jednotkou ETIAS odhalí existenci 

záznamu v SIS, použijí se postupy podle 

článků 20 a 22 nařízení, kterým se zřizuje 

evropský systém pro cestovní informace a 

povolení (ETIAS). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  362 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Každý vstup a každé vyhledávání 

provedené Evropskou agenturou pro 

pohraniční a pobřežní stráž se 

zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a 

každé použití údajů, k nimž Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

získala přístup, se zaeviduje. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je soudržnost s pozměňovacím návrhem k čl. 31 odst. 1. 
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Pozměňovací návrh  363 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Každý vstup a každé vyhledávání 

provedené Evropskou agenturou pro 

pohraniční a pobřežní stráž se 

zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a 

každé použití údajů, k nimž Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

získala přístup, se zaeviduje. 

7. Každý vstup a každé vyhledávání 

provedené Evropskou agenturou pro 

pohraniční a pobřežní stráž a ústřední 

jednotkou ETIAS se zaprotokoluje v 

souladu s článkem 12 a každé použití 

údajů, k nimž Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž získala přístup, 

se zaeviduje. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  364 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Ledaže by to bylo nezbytné k 

plnění úkolů pro účely nařízení, kterým se 

zřizuje evropský systém pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS), se žádné 

části SIS nepropojí s jakýmkoli 

počítačovým systémem pro sběr 

a zpracování údajů provozovaným 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž nebo na jejích pracovištích 

ani se do takového systému nepřenesou 

údaje v SIS obsažené, k nimž má Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

přístup. Žádná část SIS se nestáhne. 

Protokolování přístupu a vyhledávání není 

považováno za stahování nebo kopírování 

údajů SIS. 

8. Žádné části SIS se nepropojí s 

jakýmkoli počítačovým systémem pro sběr 

a zpracování údajů provozovaným 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž nebo na jejích pracovištích 

ani se do takového systému nepřenesou 

údaje v SIS obsažené, k nimž má Evropská 

agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 

přístup. Žádná část SIS se nestáhne. 

Protokolování přístupu a vyhledávání není 

považováno za stahování nebo kopírování 

údajů SIS. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Prozatím nebylo dosaženo dohody ohledně sytému ETIAS. 

 

Pozměňovací návrh  365 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záznamy vložené do SIS podle 

tohoto nařízení se uchovávají pouze po 

dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro 

které byly vloženy. 

1. Záznamy vložené do SIS podle 

tohoto nařízení se neuchovávají déle než 

po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro 

které byly vloženy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do pěti let od vložení záznamu do 

SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam 

pořídil, nutnost jej uchovávat. 

2. Do tří let od vložení záznamu do 

SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam 

pořídil, nutnost jej uchovávat, s výjimkou 

záznamu týkajícího se zákazu vstupu 

přijatého v souladu s čl. 24 odst. 3, u 

něhož činí lhůta pro přezkoumání 5 let. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Záznamy za účelem navrácení a záznamy provedené na základě čl. 24 odst. 3 se týkají osob, 

které jsou předmětem zákazu vstupu podle směrnice 2008, kdy je lhůta vždy 5 let. V jiných 

případech se zdá být vhodnější lhůta tři roky stanovená v dřívější verzi ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  367 
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Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do pěti let od vložení záznamu do 

SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam 

pořídil, nutnost jej uchovávat. 

2. Do tří let od vložení záznamu do 

SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam 

pořídil, nutnost jej uchovávat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  368 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do pěti let od vložení záznamu do 

SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam 

pořídil, nutnost jej uchovávat. 

2. Do tří let od vložení záznamu do 

SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam 

pořídil, nutnost jej uchovávat. 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle čl. 51 odst. 1 by měly být záznamy v SIS uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Jediné 

odůvodnění, které Komise pro prodloužení doby uchovávání nabízí, je omezení 

administrativní zátěže. To není dostatečné odůvodnění. V bodě odůvodnění 29 se uvádí, že 

členské státy už „běžně prodlužují lhůtu konce platnosti záznamů o osobách … “. Aby 

nedocházelo k přetěžování SIS a aby se zajistilo, že osobní údaje budou uchovávány pouze po 

nezbytně nutnou dobu, členské státy by měly vždy po 3 letech provádět přezkum záznamů. 

 

Pozměňovací návrh  369 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V případech, kdy je pracovníkům 4. V případech, kdy je pracovníkům 
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centrály SIRENE odpovědným za 

koordinaci a ověřování kvality údajů 

zřejmé, že záznam o určité osobě splnil 

svůj účel a měl být ze SIS vymazán, 

upozorní pracovníci na uvedenou 

skutečnost orgán, který záznam vytvořil. 

Daný orgán má 30 kalendářních dní od 

obdržení tohoto oznámení, aby sdělil, zda 

záznam byl či má být vymazán, nebo uvedl 

důvody pro uchování záznamu. Pokud tato 

třicetidenní lhůta uplyne bez odpovědi, 

pracovníci centrály SIRENE záznam 

vymažou. Centrály SIRENE hlásí veškeré 

opakující se problémy v této oblasti svému 

vnitrostátnímu orgánu dozoru. 

centrály SIRENE odpovědným za 

koordinaci a ověřování kvality údajů 

zřejmé, že záznam o určité osobě splnil 

svůj účel a měl být ze SIS vymazán, 

neprodleně upozorní pracovníci na 

uvedenou skutečnost orgán, který záznam 

vytvořil. Daný orgán má 30 kalendářních 

dní od obdržení tohoto oznámení, aby 

sdělil, zda záznam byl či má být vymazán, 

nebo uvedl důvody pro uchování záznamu. 

Pokud tato třicetidenní lhůta uplyne bez 

odpovědi, pracovníci centrály SIRENE 

záznam vymažou. Centrály SIRENE hlásí 

veškeré opakující se problémy v této 

oblasti svému vnitrostátnímu orgánu 

dozoru. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V případech, kdy je pracovníkům 

centrály SIRENE odpovědným za 

koordinaci a ověřování kvality údajů 

zřejmé, že záznam o určité osobě splnil 

svůj účel a měl být ze SIS vymazán, 

upozorní pracovníci na uvedenou 

skutečnost orgán, který záznam vytvořil. 

Daný orgán má 30 kalendářních dní od 

obdržení tohoto oznámení, aby sdělil, zda 

záznam byl či má být vymazán, nebo uvedl 

důvody pro uchování záznamu. Pokud tato 

třicetidenní lhůta uplyne bez odpovědi, 

pracovníci centrály SIRENE záznam 

vymažou. Centrály SIRENE hlásí veškeré 

opakující se problémy v této oblasti svému 

vnitrostátnímu orgánu dozoru. 

4. Jakmile je pracovníkům centrály 

SIRENE odpovědným za koordinaci 

a ověřování kvality údajů zřejmé, že 

záznam o určité osobě splnil svůj účel a 

měl být ze SIS vymazán, upozorní 

pracovníci na uvedenou skutečnost orgán, 

který záznam vytvořil. Daný orgán má 

sedm kalendářních dní od obdržení tohoto 

oznámení, aby sdělil, zda záznam byl či má 

být vymazán, nebo uvedl důvody pro 

uchování záznamu. Pokud tato sedmidenní 

lhůta uplyne bez odpovědi, pracovníci 

centrály SIRENE záznam vymažou. 

Centrály SIRENE hlásí veškeré opakující 

se problémy v této oblasti svému 

vnitrostátnímu orgánu dozoru. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů revize je odstranit nadbytečné záznamy ze SIS, centrála 

SIRENE by měla jednat okamžitě, jakmile si je vědoma, že záznam by měl být odstraněn. 

Příslušný orgán by neměl potřebovat jeden měsíc na rozhodnutí, zda lze záznam odstranit, už 

proto, že centrála SIRENE už v tomto smyslu provedla hodnocení. Sedmidenní lhůta je více 

než dostačující pro rozhodnutí, zda má záznam zůstat zachován. 

 

Pozměňovací návrh  371 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členský stát, jenž záznam pořídil, 

může v době pro přezkum na základě 

souhrnného individuálního posouzení, 

které zaznamená, rozhodnout o delším 

zachování záznamu, je-li to nezbytné pro 

účely, pro něž byl záznam pořízen. V 

tomto případě se použije odstavec 2 také na 

toto delší zachování. Jakékoliv prodloužení 

záznamu musí být sděleno CS-SIS. 

5. Členský stát, jenž záznam pořídil, 

může v době pro přezkum na základě 

souhrnného individuálního posouzení, 

které zaznamená, rozhodnout o delším 

zachování záznamu, je-li to nezbytné pro 

účely, pro něž byl záznam pořízen. V 

tomto případě se použije odstavec 2 také na 

toto delší zachování. Jakékoliv prodloužení 

záznamu musí být sděleno CS-SIS. Na 

prodloužení doby platnosti záznamu v SIS 

se vztahuje nezbytný požadavek 

přiměřenosti spočívající v posouzení, zda 

je daný případ dostatečně přiměřený, 

relevantní a závažný pro vložení záznamu 

do SIS 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  372 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záznamy o odepření vstupu a 

pobytu podle článku 24 jsou vymazány, 

jakmile je rozhodnutí, na jehož základě byl 

1. Záznamy o odepření vstupu a 

pobytu podle článku 24 jsou vymazány, 

jakmile je rozhodnutí, na jehož základě byl 



 

PE609.653v02-00 138/176 AM\1134513CS.docx 

CS 

záznam založen, příslušným orgánem 

odvoláno nebo zrušeno, a to v případě 

potřeby po postupu konzultace uvedeném 

v článku 26. 

záznam založen, příslušným orgánem 

odvoláno nebo zrušeno, a to v případě 

potřeby po postupu konzultace uvedeném 

v článku 26 nebo po uplynutí lhůty konce 

platnosti záznamů podle článku 34. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o soubory policejní a justiční spolupráce, existuje ustanovení o lhůtě pro 

uchovávání záznamů, které předpokládá automatické ukončení platnosti záznamů, pokud se 

členský stát nerozhodne záznam prodloužit. Je zřejmé, že jakmile uplyne lhůta platnosti 

záznamu, záznam by měl být vymazán. 

 

Pozměňovací návrh  373 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záznamy o odepření vstupu a 

pobytu podle článku 24 jsou vymazány, 

jakmile je rozhodnutí, na jehož základě byl 

záznam založen, příslušným orgánem 

odvoláno nebo zrušeno, a to v případě 

potřeby po postupu konzultace uvedeném 

v článku 26. 

1. (Netýká se českého znění.) 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  374 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Záznamy o státních příslušnících 

třetích zemí, na které se vztahují omezující 

opatření podle článku 27, se vymažou, 

pokud bylo opatření provádějící zákaz 

2. Záznamy o státních příslušnících 

třetích zemí, na které se vztahují omezující 

opatření podle článku 27, se vymažou, 

pokud bylo opatření provádějící zákaz 
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cestování ukončeno, pozastaveno nebo 

zrušeno. 

cestování ukončeno, pozastaveno nebo 

zrušeno nebo po uplynutí lhůty konce 

platnosti záznamů podle článku 34. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o soubory policejní a justiční spolupráce, existuje ustanovení o lhůtě pro 

uchovávání záznamů, které předpokládá automatické ukončení platnosti záznamů, pokud se 

členský stát nerozhodne záznam prodloužit. Je zřejmé, že jakmile uplyne lhůta platnosti 

záznamu, záznam by měl být vymazán. 

 

Pozměňovací návrh  375 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Záznamy o státních příslušnících 

třetích zemí, na které se vztahují omezující 

opatření podle článku 27, se vymažou, 

pokud bylo opatření provádějící zákaz 

cestování ukončeno, pozastaveno nebo 

zrušeno. 

2. (Netýká se českého znění.) 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  376 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Záznamy provedené v souladu s 

články 24 a 27 jsou automaticky 

vymazány po vypršení platnosti záznamu v 

souladu s článkem 34. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  377 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Záznamy provedené v souladu s 

články 24 a 27 jsou vymazány, pokud je to 

nezbytné v souladu s ustanoveními o 

slučitelnosti záznamů podle článku 23b. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  378 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Záznamy pořízené o osobě, která 

získala občanství státu, jehož státní 

příslušníci požívají práva na volný pohyb v 

Unii, se vymažou, jakmile je pořizující 

členský stát, informován podle článku 38 

nebo se jinak dozví o tom, že dotyčná 

osoba získala takovéto občanství. 

3. Záznamy pořízené o osobě, která 

získala občanství státu, jehož státní 

příslušníci požívají práva na volný pohyb v 

Unii, se vymažou, jakmile je pořizující 

členský stát, informován podle článku 38 

nebo se jinak dozví o tom, že dotyčná 

osoba získala takovéto občanství, nebo po 

uplynutí lhůty konce platnosti záznamů 

podle článku 34. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o soubory policejní a justiční spolupráce, existuje ustanovení o lhůtě pro 

uchovávání záznamů, které předpokládá automatické ukončení platnosti záznamů, pokud se 

členský stát nerozhodne záznam prodloužit. Je zřejmé, že jakmile uplyne lhůta platnosti 

záznamu, záznam by měl být vymazán. 

 

Pozměňovací návrh  379 
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Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Technické kopie podle odstavce 2, které 

vedou ke vzniku off-line databází, lze 

uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 

hodin. V mimořádných situacích může být 

tato doba prodloužena až do konce 

mimořádné situace. 

Technické kopie podle odstavce 2, které 

vedou ke vzniku off-line databází, lze 

uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 

hodin. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s dalšími předloženými pozměňovacími návrhy, vytváření off-line databází 

představuje jednoznačně dodatečné ohrožení bezpečnosti údajů v SIS. Není důvod umožňovat 

existenci těchto databází po neomezeně dlouhou dobu na základě údajně mimořádné situace. 

 

Pozměňovací návrh  380 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Jakékoli zpracování informací 

uvedených v SIS pro jiné účely než účely, 

pro které byly do něj vloženy, musí být 

spojeno s konkrétním případem 

a odůvodněno nezbytností předcházet 

bezprostřednímu vážnému ohrožení 

veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, 

a to z vážných důvodů národní bezpečnosti 

nebo s cílem předejít závažné trestné 

činnosti. Za tím účelem musí být předem 

získáno povolení členského státu, jenž 

záznam pořídil. 

5. Jakékoli zpracování informací 

uvedených v SIS pro jiné účely než účely, 

pro které byly do něj vloženy, musí být 

spojeno s konkrétním případem 

a odůvodněno nezbytností předcházet 

bezprostřednímu vážnému ohrožení 

národní bezpečnosti nebo s cílem předejít 

závažné trestné činnosti. Za tím účelem 

musí být předem získáno povolení 

členského státu, jenž záznam pořídil. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  381 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Jakékoli využití údajů, které není v 

souladu s odstavci 1 až 6, je podle 

vnitrostátních právních předpisů každého 

členského státu považováno za zneužití. 

7. Jakékoli využití údajů, které není v 

souladu s odstavci 1 až 6, je podle 

vnitrostátních právních předpisů každého 

členského státu považováno za zneužití. 

Jakékoli zneužití údajů podléhá sankcím 

podle článku 49a. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zachovat ustanovení o sankcích stanovených na vnitrostátní úrovni za nesprávné 

použití dat nebo výměnu doplňujících informací v rozporu s navrhovaným nařízením, a to ve 

smyslu článku 65 stávajícího rozhodnutí Rady. 

 

Pozměňovací návrh  382 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Každý členský stát zašle agentuře 

seznam příslušných orgánů, které jsou 

podle tohoto nařízení oprávněny přímo 

vyhledávat v údajích obsažených v SIS, 

a případné změny tohoto seznamu. V tomto 

seznamu je u každého orgánu uvedeno, v 

jakých údajích může vyhledávat a za 

jakými účely. Agentura zajistí každoroční 

zveřejnění seznamu v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

8. Každý členský stát zašle agentuře 

seznam příslušných orgánů, které jsou 

podle tohoto nařízení oprávněny přímo 

vyhledávat v údajích obsažených v SIS, 

a případné změny tohoto seznamu. V tomto 

seznamu je u každého orgánu uvedeno, v 

jakých údajích může vyhledávat a za 

jakými účely. Agentura zajistí každoroční 

zveřejnění seznamu na svých webových 

stránkách a v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  383 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Ustanovením čl. 36 odst. 2 není 

dotčeno právo členského státu uchovávat 

ve svých vnitrostátních souborech údaje 

SIS, ve spojitosti s nimiž bylo učiněno 

opatření na jeho území. Takové údaje se 

uchovávají ve vnitrostátních souborech 

nanejvýš po dobu tří let s výjimkou 

případů, kdy konkrétní ustanovení 

vnitrostátního práva upravují delší období 

uchovávání. 

1. Ustanovením čl. 36 odst. 2 není 

dotčeno právo členského státu uchovávat 

ve svých vnitrostátních souborech údaje 

SIS, ve spojitosti s nimiž bylo učiněno 

opatření na jeho území. Takové údaje se 

uchovávají ve vnitrostátních souborech 

nanejvýš po dobu tří let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Ustanovením čl. 36 odst. 2 není 

dotčeno právo členského státu uchovávat 

ve svých vnitrostátních souborech údaje 

SIS, ve spojitosti s nimiž bylo učiněno 

opatření na jeho území. Takové údaje se 

uchovávají ve vnitrostátních souborech 

nanejvýš po dobu tří let s výjimkou 

případů, kdy konkrétní ustanovení 

vnitrostátního práva upravují delší období 

uchovávání. 

1. Ustanovením čl. 36 odst. 2 není 

dotčeno právo členského státu uchovávat 

ve svých vnitrostátních souborech údaje 

SIS, ve spojitosti s nimiž bylo učiněno 

opatření na jeho území. Takové údaje se 

uchovávají ve vnitrostátních souborech 

nanejvýš po dobu pěti let s výjimkou 

případů, kdy konkrétní ustanovení 

vnitrostátního práva upravují delší období 

uchovávání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nemohou-li být požadovaná opatření 

provedena, uvědomí o tom dožádaný 

členský stát neprodleně členský stát, jenž 

záznam pořídil. 

Nemohou-li být požadovaná opatření 

provedena, použije se následující postup: 

a) dožádaný členský stát o tom neprodleně 

uvědomí členský stát, jenž záznam pořídil 

prostřednictvím své centrály SIRENE a 

uvede důvody v souladu s ustanoveními 

příručky SIRENE; 

b) dotčené členské státy se pak mohou 

dohodnout na opatřeních, která mají být 

přijata, v souladu s jejich vlastními 

vnitrostátními právními předpisy 

a s právními nástroji SIS II; 

c) nemohou-li být požadovaná opatření 

týkající se osob účastnících se činností 

uvedených v hlavě II a III směrnice (EU) 

2017/541 o boji proti terorismu 

provedena, uvědomí o tom dožádaný 

členský stát neprodleně Evropské centrum 

pro boj proti terorismu zřízené při 

Europolu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  386 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V souladu s článkem 23a, má-li 

pořizující členský stát k dispozici 

doplňující nebo pozměněné příslušné 

údaje vyjmenované v čl. 20 odst. 2, 

bezodkladně dotčený záznam doplní nebo 

opraví. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  387 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Má-li některý z členských států, 

jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, 

že položka údaje je věcně nesprávná nebo 

je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom 

co nejdříve a nejpozději do deseti dnů 

poté, co se o uvedeném důkazu dozvěděl, 
pořizující členský stát prostřednictvím 

výměny doplňujících informací. Pořizující 

členský stát sdělení prověří a v případě 

potřeby dotyčnou položku neprodleně 

opraví nebo vymaže. 

3. Má-li některý z členských států, 

jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, 

že položka údaje je věcně nesprávná nebo 

je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom 

neprodleně pořizující členský stát 

prostřednictvím výměny doplňujících 

informací. Pořizující členský stát sdělení 

prověří a v případě potřeby dotyčnou 

položku neprodleně opraví nebo vymaže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Má-li některý z členských států, 

jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, 

že položka údaje je věcně nesprávná nebo 

je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom 

co nejdříve a nejpozději do deseti dnů poté, 

co se o uvedeném důkazu dozvěděl, 

pořizující členský stát prostřednictvím 

výměny doplňujících informací. Pořizující 

členský stát sdělení prověří a v případě 

potřeby dotyčnou položku neprodleně 

opraví nebo vymaže. 

3. Má-li některý z členských států, 

jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, 

že položka údaje je věcně nesprávná nebo 

je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom 

co nejdříve a nejpozději do dvou 

pracovních dnů poté, co se o uvedeném 

důkazu dozvěděl, pořizující členský stát 

prostřednictvím výměny doplňujících 

informací. Pořizující členský stát sdělení 

prověří a v případě potřeby dotyčnou 

položku do sedmi pracovních dní od 

oznámení opraví nebo vymaže. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Opravování chyb v SIS by mělo být pro všechny otázkou priority. Pokud některý členský stát 

odhalí chybu v záznamu pořízeném jiným členským státem, neměl by čekat 10 dní, než o této 

chybě informuje pořizující členský stát. Měl by tak učinit neprodleně, a to nejpozději do 48 

hodin. Stejně tak, jakmile je pořizující členský stát informován o možné chybě, měl by mít 

sedm dní na to, aby chybu napravil, nebo vysvětlil, proč se o chybu nejedná. Tato úprava je v 

souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 34 odst. 4 o postupech při mazání záznamů, jakmile je 

centrála SIRENE informována, že nejsou potřebné. 

 

Pozměňovací návrh  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Má-li členský stát jiný než 

pořizující členský stát k dispozici 

fotografii, zobrazení obličeje nebo údaje o 

otiscích prstů osoby, o níž existuje záznam 

v SIS od jiného členského státu, musí při 

dodržení ustanovení článku 22 tyto údaje 

co nejdříve odeslat, aby tak pořizujícímu 

členskému státu umožnil záznam 

dokončit. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  390 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Nemohou-li se členské státy 

dohodnout ve lhůtě dvou měsíců od 

okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, 

jak je popsáno v odstavci 3, předloží 

členský stát, jenž nepořídil záznam, věc 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru 

4. Nemohou-li se členské státy 

dohodnout ve lhůtě dvou měsíců od 

okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, 

jak je popsáno v odstavci 3, předloží 

členský stát, jenž nepořídil záznam, věc 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru 

a evropskému inspektorovi ochrany údajů 
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k rozhodnutí. k rozhodnutí, v souladu se spoluprací 

stanovenou v článku 52. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  391 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Nemohou-li se členské státy 

dohodnout ve lhůtě dvou měsíců od 

okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, 

jak je popsáno v odstavci 3, předloží 

členský stát, jenž nepořídil záznam, věc 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru 

k rozhodnutí. 

4. Nemohou-li se členské státy 

dohodnout ve lhůtě jednoho měsíce od 

okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, 

jak je popsáno v odstavci 3, předloží 

členský stát, jenž nepořídil záznam, věc 

evropskému inspektorovi ochrany údajů a 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru 

k rozhodnutí. 

Or. en 

Odůvodnění 

První část pozměňovacího návrhu má za cíl zajistit, že oprava chyby v záznamech SIS bude i 

nadále pro všechny dotčené strany prioritou. 

Ve druhé části se znovuzavádí ustanovení ze stávajícího rozhodnutí Rady, podle kterého je do 

řešení podobných neshod zapojen evropský inspektor ochrany údajů. Není důvod vypouštět 

evropského inspektora ochrany údajů z revidovaného nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  392 

Miriam Dalli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy si vymění doplňující 

informace v případě, že si dotyčná osoba 

stěžuje, že není osobou, k níž se má 

záznam vztahovat. Prokáže-li kontrola, že 

5. Členské státy si vymění doplňující 

informace v případě, že si dotyčná osoba 

stěžuje, že není osobou, k níž se má 

záznam vztahovat. Prokáže-li kontrola, že 
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se skutečně jedná o dvě odlišné osoby, 

bude osoba, která si stěžuje, informována o 

ustanoveních uvedených v článku 42. 

se skutečně jedná o dvě odlišné osoby, 

bude osoba, která si stěžuje, informována o 

ustanoveních uvedených v článku 42 a o 

svém právu na podání žaloby podle čl. 49 

odst. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud dojde k chybné identifikaci osoby v SIS, má mít právo na podání žaloby podle čl. 49 

odst. 1. O této skutečnosti by měla být osoba informována, jakmile je zřejmé, že došlo k 

chybné identifikaci. 

 

Pozměňovací návrh  393 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud je určitá osoba již 

předmětem záznamu v SIS, dohodne se o 

vložení dalšího záznamu členský stát, 

který vkládá tento záznam, s členským 

státem, který vložil první záznam. Dohody 

je dosaženo na základě výměny 

doplňujících informací. 

vypouští se 

Or. fr 

Odůvodnění 

Ustanovení již existuje a lépe jej vysvětluje článek 23b o „slučitelnosti záznamů“ 

 

Pozměňovací návrh  394 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy oznamují 3. Nejpozději 72 hodin poté, co je 
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bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře a 

evropskému inspektorovi ochrany údajů. 

Agentura oznamuje bezpečnostní incidenty 

Komisi a evropskému inspektorovi 

ochrany údajů. 

zřejmé, že došlo k bezpečnostnímu 

incidentu, oznámí členské státy tento 

incident Komisi, agentuře a vnitrostátnímu 

orgánu dozoru. Agentura oznamuje 

bezpečnostní incidenty Komisi a 

evropskému inspektorovi ochrany údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh odráží doporučení evropského inspektora ochrany údajů, aby byly 

zavedeny konkrétní lhůty pro členské státy na oznámení bezpečnostního incidentu. Tato lhůta 

odpovídá lhůtě stanovené v balíčku opatření na ochranu údajů pro oznamování porušení 

ochrany osobních údajů. Další změna kopíruje formulaci, kterou Komise navrhuje v návrhu o 

policejní a justiční spolupráci. 

 

Pozměňovací návrh  395 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Pokud je bezpečnostní incident 

způsoben zneužitím údajů, členský stát, 

Europol, Eurojust a Evropská agentura 

pro pohraniční a pobřežní stráž zajistí, že 

budou moci být uloženy sankce podle 

článku 49a. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud byl bezpečnostní incident způsoben osobou, která má přístup do SIS a zneužila údaje, 

měly by této osobě být uloženy sankce. 

 

Pozměňovací návrh  396 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. V případě narušení bezpečnosti 

osobních údajů jsou informovány 

subjekty údajů v souladu s článkem 34 

nařízení (EU) č. 2016/679 nebo článkem 

31 směrnice (EU) č. 2016/680. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  397 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) centrála SIRENE kontaktuje 

žádající orgán s cílem objasnit, zda se 

záznam týká stejné osoby, či nikoli; 

a) centrála SIRENE neprodleně 

kontaktuje žádající orgán s cílem objasnit, 

zda se záznam týká stejné osoby, či nikoli; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) prokáže-li kontrola, že osoba, jež je 

předmětem nového záznamu, a osoba, 

o níž již existuje záznam v SIS, je ve 

skutečnosti tatáž osoba, centrála SIRENE 

použije postup vkládání vícenásobných 

záznamů uvedený v čl. 39 odst. 6. Prokáže-

li kontrola, že se ve skutečnosti jedná o dvě 

různé osoby, centrála SIRENE schválí 

požadavek na vložení dalšího záznamu a to 

tak, že doplní potřebné prvky, které zabrání 

jakýmkoli chybným určením totožnosti. 

b) prokáže-li kontrola, že osoba, jež je 

předmětem nového záznamu, a osoba, 

o níž již existuje záznam v SIS, je ve 

skutečnosti tatáž osoba, centrála SIRENE 

použije postup vkládání vícenásobných 

záznamů uvedený v čl. 23b odst. 3. 

Prokáže-li kontrola, že se ve skutečnosti 

jedná o dvě různé osoby, centrála SIRENE 

schválí požadavek na vložení dalšího 

záznamu a to tak, že doplní potřebné 

prvky, které zabrání jakýmkoli chybným 

určením totožnosti. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  399 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Může-li dojít k záměně mezi 

osobou, která má být ve skutečnosti 

předmětem záznamu, a osobou, jejíž 

totožnost byla zneužita, doplní pořizující 

členský stát tento záznam o údaje týkající 

se osoby, jejíž totožnost byla zneužita, za 

podmínky jejího výslovného souhlasu, aby 

se předešlo nežádoucím důsledkům 

chybného určení totožnosti. 

1. Může-li dojít k záměně mezi 

osobou, která má být ve skutečnosti 

předmětem záznamu, a osobou, jejíž 

totožnost byla zneužita, doplní pořizující 

členský stát tento záznam o údaje týkající 

se osoby, jejíž totožnost byla zneužita, za 

podmínky jejího výslovného souhlasu, aby 

se předešlo nežádoucím důsledkům 

chybného určení totožnosti. Každý, jehož 

totožnost byla zneužita, má právo vzít zpět 

souhlas se zpracováním informací. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  400 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem naplnění tohoto článku 

lze vložit a dále zpracovávat v SIS pouze 

tyto osobní údaje: 

3. Za účelem naplnění tohoto článku a 

s výslovným souhlasem osoby, jejíž 

totožnost byla zneužita, lze vložit a dále 

zpracovávat v SIS pouze tyto osobní údaje: 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba opět zdůraznit, že uvedené osobní údaje mohou být vkládány do SIS pouze na základě 

výslovného souhlasu osoby, jejíž totožnost byla zneužita. 
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Pozměňovací návrh  401 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem naplnění tohoto článku 

lze vložit a dále zpracovávat v SIS pouze 

tyto osobní údaje: 

3. Za účelem naplnění tohoto článku a 

s výslovným souhlasem oběti pro každou 

kategorii údajů lze vložit a dále 

zpracovávat v SIS pouze tyto osobní údaje: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  402 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) jakékoli zvláštní objektivní 

a nezměnitelné tělesné znaky; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  403 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – písm. j 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) otisky prstů; vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  404 
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Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Údaje uvedené v odstavci 3 se 

vymažou současně s odpovídajícím 

záznamem nebo dříve, pokud o to osoba 

požádá. 

5. Údaje uvedené v odstavci 3 se 

vymažou, jakmile o to osoba, jejíž 

totožnost byla zneužita, požádá nebo 

současně s odpovídajícím záznamem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Znění návrhu Komise je poněkud zavádějící. Je logičtější začít stanovením práva osoby, jejíž 

totožnost byla zneužita, požadovat vymazání údajů, jakmile o to požádá. Teprve následně, 

pokud není tato žádost podána, se data vymažou současně s odpovídajícím záznamem. 

 

Pozměňovací návrh  405 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Odstavcem 2 není dotčeno právo 

členského státu uchovávat ve vnitrostátních 

souborech údaje týkající se konkrétního 

záznamu, který členský stát pořídil, nebo 

záznamu, ve spojení s nímž bylo učiněno 

opatření na jeho území. Období, po které 

mohou být takové údaje vedeny v takových 

souborech, se řídí vnitrostátním právem. 

3. Odstavcem 2 není dotčeno právo 

členského státu uchovávat ve vnitrostátních 

souborech údaje týkající se konkrétního 

záznamu, který členský stát pořídil, nebo 

záznamu, ve spojení s nímž bylo učiněno 

opatření na jeho území. Období, po které 

mohou být takové údaje vedeny v takových 

souborech, je jeden rok. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  406 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje zpracovávané v SIS a související 

doplňující informace podle tohoto nařízení 

se neposkytují ani nezpřístupňují žádné 

třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. 

Údaje zpracovávané v SIS a související 

doplňující informace podle tohoto nařízení 

se neposkytují ani nezpřístupňují žádné 

třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, 

pokud to není nezbytně nutné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  407 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Článek 47 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 47  vypouští se 

Přístupové právo, oprava nepřesných 

údajů a výmaz protiprávně uchovávaných 

údajů 

 

1. Právo subjektů údajů na přístup 

k údajům vloženým o nich v SIS a na 

opravu či výmaz těchto údajů se vykonává 

v souladu s právními předpisy členského 

státu, u kterého toto právo uplatňují. 

 

2. Pokud to stanoví vnitrostátní právní 

předpisy, rozhoduje o tom, zda a jakým 

způsobem se tyto informace poskytují, 

vnitrostátní orgán dozoru. 

 

3. Členský stát, jenž záznam nepořídil, 

může poskytnout informace o těchto 

údajích pouze tehdy, pokud předem 

poskytl členskému státu, jenž záznam 

pořídil, příležitost zaujmout postoj. Toto se 

provádí prostřednictvím výměny 

doplňujících informací. 

 

4. Členský stát přijme rozhodnutí 

neposkytnout subjektu údajů v souladu s 

vnitrostátním právem žádné nebo některé 

informace v takovém rozsahu a po 

takovou dobu, po jakou takové částečné 
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nebo úplné omezení představuje s 

přihlédnutím k lidským právům a 

oprávněným zájmům dotčené fyzické 

osoby nutné a přiměřené opatření v 

demokratické společnosti: 

a) aby se zabránilo maření úředních nebo 

právních šetření, vyšetřování nebo řízení; 

 

b) aby se zabránilo ovlivňování prevence, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

trestných činů nebo výkonu trestů; 

 

c) pro ochranu veřejné bezpečnosti;  

d) pro ochranu národní bezpečnosti;  

e) k ochraně práv a svobod druhých.  

5. Dotčená osoba je vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do 60 dnů 

ode dne, kdy požádala o přístup, nebo 

dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo. 

 

6. Dotčená osoba je o činnostech 

v návaznosti na výkon svých práv na 

opravu a vymazání vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do tří měsíců 

ode dne, kdy požádala o opravu nebo 

vymazání, nebo dříve, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Práva uvedená v tomto článku už stanoví příslušné právo Unie v oblasti ochrany údajů. 

 

Pozměňovací návrh  408 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přístupové právo, oprava nepřesných údajů 

a výmaz protiprávně uchovávaných údajů 

Přístupové právo, oprava nepřesných údajů 

a výmaz a omezení zpracování protiprávně 

uchovávaných údajů 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  409 

Maria Grapini 

 

Návrh nařízení  

Článek 47 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přístupové právo, oprava nepřesných údajů 

a výmaz protiprávně uchovávaných údajů 

Přístupové právo, oprava nepřesných údajů 

a výmaz protiprávně uchovávaných údajů a 

omezení zpracování. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  410 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Právo subjektů údajů na přístup 

k údajům vloženým o nich v SIS a na 

opravu či výmaz těchto údajů se vykonává 

v souladu s právními předpisy členského 

státu, u kterého toto právo uplatňují. 

1. Právo subjektů údajů na přístup 

k údajům vloženým o nich v SIS a na 

opravu či výmaz těchto údajů nebo na 

omezení zpracování či odškodnění se 

vykonává v souladu s nařízením 2016/679 

a směrnicí (EU) 2016/680 a s právními 

předpisy členského státu, u kterého toto 

právo uplatňují. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  411 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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1. Právo subjektů údajů na přístup 

k údajům vloženým o nich v SIS a na 

opravu či výmaz těchto údajů se vykonává 

v souladu s právními předpisy členského 

státu, u kterého toto právo uplatňují. 

1. Právo subjektů údajů na přístup 

k údajům vloženým o nich v SIS a na 

opravu či výmaz těchto údajů se vykonává 

v souladu s právními předpisy členského 

státu, u kterého toto právo uplatňují, ať se 

nacházejí na území Evropské unie, či 

nikoliv. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  412 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Každý má právo na opravu věcně 

nepřesných údajů nebo výmaz protiprávně 

uchovávaných údajů, které se jej týkají. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení je už obsaženo v článku 65 (Přístupové právo, oprava a omezení nepřesných 

údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů) nařízení o policejní a justiční spolupráci 

(odstavec 5). Jednoznačně by měl rovněž tvořit součást nařízení o hraničních kontrolách, 

protože se stejně tak vztahuje na případy hraničních kontrol. 

 

Pozměňovací návrh  413 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Dotčená osoba je vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do 60 dnů ode 

dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, 

stanoví-li tak vnitrostátní právo. 

5. Dotčená osoba je vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do 60 dnů ode 

dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, 

stanoví-li tak vnitrostátní právo, a to ať se 

nachází na území Evropské unie, či 
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nikoliv. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  414 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Dotčená osoba je vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do 60 dnů ode 

dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, 

stanoví-li tak vnitrostátní právo. 

5. Dotčená osoba je vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do 30 dnů ode 

dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, 

stanoví-li tak vnitrostátní právo. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  415 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Dotčená osoba je o činnostech 

v návaznosti na výkon svých práv na 

opravu a vymazání vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do tří měsíců 

ode dne, kdy požádala o opravu nebo 

vymazání, nebo dříve, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo. 

6. Dotčená osoba je o činnostech 

v návaznosti na výkon svých práv na 

opravu a vymazání vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do tří měsíců 

ode dne, kdy požádala o opravu nebo 

vymazání, nebo dříve, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo, a to ať se nachází na 

území Evropské unie, či nikoliv. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  416 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 47 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Dotčená osoba je o činnostech 

v návaznosti na výkon svých práv na 

opravu a vymazání vyrozuměna co 

nejdříve a v každém případě do tří měsíců 

ode dne, kdy požádala o opravu nebo 

vymazání, nebo dříve, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo. 

6. Dotčená osoba je o činnostech 

v návaznosti na výkon svých práv na 

opravu, vymazání a omezení zpracování 

vyrozuměna co nejdříve a v každém 

případě do 60 dnů ode dne, kdy požádala 

o opravu nebo vymazání, nebo dříve, 

stanoví-li tak vnitrostátní právo. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  417 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Článek 48 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 48  vypouští se 

Právo na informace  

1. Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou 

předmětem záznamů pořízených v souladu 

s tímto nařízením, jsou vyrozuměni v 

souladu s články 10 a 11 směrnice 

95/46/ES. Tyto informace se poskytnou 

písemně, společně s kopií vnitrostátního 

rozhodnutí, na jehož základě byl záznam 

pořízen, nebo s odkazem na ně podle 

čl. 24 odst. 1. 

 

2. Tyto informace se neposkytnou:  

a) pokud  

i) osobní údaje nebyly získány od 

dotyčného státního příslušníka třetí země 

 

a dále  

ii) poskytnutí informací se ukáže jako 

nemožné nebo by vyžadovalo nepřiměřené 

úsilí; 

 

b) pokud dotyčný státní příslušník třetí  
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země již informace má; 

c) pokud vnitrostátní právo umožňuje 

omezení práva na informace, zejména za 

účelem zajištění národní bezpečnosti, 

obrany, veřejné bezpečnosti a pro 

předcházení, vyšetřování, odhalování 

a stíhání trestných činů. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  418 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Státní příslušníci třetích zemí, kteří 

jsou předmětem záznamů pořízených v 

souladu s tímto nařízením, jsou 

vyrozuměni v souladu s články 10 a 11 

směrnice 95/46/ES. Informace se 

poskytnou písemně, společně s kopií 

vnitrostátního rozhodnutí, na jehož základě 

byl záznam pořízen, nebo s odkazem na ně 

podle čl. 24 odst. 1. 

1. Státní příslušníci třetích zemí, kteří 

jsou předmětem záznamů pořízených v 

souladu s tímto nařízením, jsou 

vyrozuměni pořizujícím členským státem 

okamžitě a nejpozději 30 dnů po vložení 

záznamu, který se jich týká, v souladu s 

články 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 

nebo články 12 a 13 směrnice (EU) 

2016/680. Informace se poskytnou 

písemně, společně s kopií vnitrostátního 

rozhodnutí, na jehož základě byl záznam 

pořízen, nebo s odkazem na ně podle čl. 24 

odst. 1. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  419 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Státní příslušníci třetích zemí, kteří 

jsou předmětem záznamů pořízených v 

1. Státní příslušníci třetích zemí, kteří 

jsou předmětem záznamů pořízených 
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souladu s tímto nařízením, jsou 

vyrozuměni v souladu s články 10 a 11 

směrnice 95/46/ES. Tyto informace se 

poskytnou písemně, společně s kopií 

vnitrostátního rozhodnutí, na jehož základě 

byl záznam pořízen, nebo s odkazem na ně 

podle čl. 24 odst. 1. 

v souladu s tímto nařízením, se informují 

v souladu s články 13 a 14 nařízení (EU) 

2016/679 nebo články 12 a 13 směrnice 

(EU) 2016/680. Tyto informace se 

poskytnou písemně, společně s kopií 

vnitrostátního rozhodnutí, na jehož základě 

byl záznam pořízen, nebo s odkazem na ně 

podle čl. 24 odst. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Články 13 a 14 obecného nařízení o ochraně údajů a články 12 a 13 směrnice o policii (o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za 

účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o 

volném pohybu těchto údajů) stanoví výjimky z pravidla o poskytování informací subjektům 

údajů. 

 

Pozměňovací návrh  420 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto informace se neposkytnou: vypouští se 

a) pokud  

i) osobní údaje nebyly získány od 

dotyčného státního příslušníka třetí země 

 

a dále  

ii) poskytnutí informací se ukáže jako 

nemožné nebo by vyžadovalo nepřiměřené 

úsilí; 

 

b) pokud dotyčný státní příslušník třetí 

země již informace má; 

 

c) pokud vnitrostátní právo umožňuje 

omezení práva na informace, zejména za 

účelem zajištění národní bezpečnosti, 

obrany, veřejné bezpečnosti a pro 

předcházení, vyšetřování, odhalování 

a stíhání trestných činů. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Články 13 a 14 obecného nařízení o ochraně údajů a články 12 a 13 směrnice o policii (o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za 

účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o 

volném pohybu těchto údajů) stanoví výjimky z pravidla o poskytování informací subjektům 

údajů. Z právního hlediska není správné ani vhodné vytvářet zde soubor různých vzájemně se 

překrývajících výjimek z těchto pravidel. 

 

Pozměňovací návrh  421 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý má právo podat žalobu 

u soudu nebo orgánu příslušného podle 

právních předpisů kteréhokoliv členského 

státu, zejména ve věci přístupu, opravy, 

výmazu či poskytnutí informace nebo 

odškodnění v souvislosti se záznamem, 

který se ho týká. 

1. Každý má právo podat žalobu 

u soudu nebo orgánu příslušného podle 

právních předpisů kteréhokoliv členského 

státu, zejména ve věci přístupu, opravy, 

výmazu či poskytnutí informace nebo 

omezení zpracování a odškodnění v 

souvislosti se záznamem, který se ho týká. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  422 

Jussi Halla-aho 

 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

K získání uceleného přehledu o fungování 

opravných prostředků se vnitrostátní 

orgány dozoru vyzývají, aby vypracovaly 

standardní statistický systém za účelem 

každoročního podávání zpráv o: 

K získání uceleného přehledu o fungování 

opravných prostředků vnitrostátní orgány 

dozoru vypracují standardní statistický 

systém za účelem každoročního podávání 

zpráv o: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  423 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) počtu žádostí o opravu nepřesných 

údajů a výmaz protiprávně uchovávaných 

údajů, které byly podány správci údajů, 

a počtu případů, kdy byly údaje opraveny 

nebo vymazány; 

c) počtu žádostí o opravu nepřesných 

údajů a výmaz nebo omezení zpracování 

protiprávně uchovávaných údajů, které 

byly podány správci údajů, a počtu 

případů, kdy byly údaje opraveny nebo 

vymazány; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  424 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počtu žádostí o opravu nepřesných 

údajů a výmaz protiprávně uchovávaných 

údajů, které byly podány vnitrostátnímu 

orgánu dozoru; 

d) počtu žádostí o opravu nepřesných 

údajů a výmaz nebo omezení zpracování 

protiprávně uchovávaných údajů, které 

byly podány vnitrostátnímu orgánu dozoru; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  425 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) počtu případů, kdy soud rozhodl 

ve prospěch žalobce v jakémkoli aspektu 

f) počtu případů, kdy soud rozhodl 

ve prospěch žalobce v jakémkoli aspektu 

případu a počtu případů, kdy bylo možné 
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případu; dosáhnout odškodnění; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  426 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Návrh nařízení 

Článek 49 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 49a  

 Sankce 

 Členské státy zajistí, aby jakékoli 

neoprávněné vložení údajů do SIS, 

zneužití údajů vložených do SIS nebo 

výměna doplňujících informací v rozporu 

s tímto nařízením podléhaly sankcím 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy. Tyto sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. Europol, Eurojust 

a Evropská agentura pro pohraniční a 

pobřežní stráž zajistí, aby se na zneužití 

údajů vložených do SIS ze strany jejich 

zaměstnanců nebo členů jejich týmů, kteří 

mají přístup do SIS na základě jejich 

zmocnění, vztahovaly sankce, které jsou 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ve stávajícím rozhodnutí Rady o SIS je článek 65 o sankcích, který se do návrhu nařízení 

nedostal. Avšak sankce za zneužití údajů jsou nyní ještě důležitější, vzhledem k vkládání 

většího objemu citlivých údajů, k novým kategoriím záznamů a k rozšíření kategorie osob, 

které mají přístup do SIS. Ve stejném duchu musí Europol, Eurojust a Evropská pohraniční a 

pobřežní stráž rovněž zajistit sankce za zneužívání údajů. 

 

Pozměňovací návrh  427 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Návrh nařízení 

Čl. 50 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Každý členský stát zajistí, aby jeho 

dozorčí orgán měl možnost poradit se s 

osobami s dostatečnými znalostmi v oboru 

daktyloskopie. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Toto ustanovení je rovněž uvedené v nařízení o Eurodacu. 

 

Pozměňovací návrh  428 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropský inspektor ochrany údajů 

zajistí, aby byly činnosti agentury 

související se zpracováváním osobních 

údajů prováděny v souladu s tímto 

nařízením. Odpovídajícím způsobem se 

použijí povinnosti a pravomoci uvedené v 

článcích 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001. 

1. Evropský inspektor ochrany údajů 

zajistí, aby byly činnosti agentury 

související se zpracováváním osobních 

údajů prováděny v souladu s tímto 

nařízením a nařízením 2016/679. 

Odpovídajícím způsobem se použijí 

povinnosti a pravomoci uvedené v článcích 

46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  429 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní orgány dozoru 

a evropský inspektor ochrany údajů, každý 

1. Vnitrostátní orgány dozoru 

a evropský inspektor ochrany údajů, každý 
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z nich v rozsahu svých příslušných 

pravomocí, aktivně spolupracují v rámci 

svých povinností a zajistí koordinovaný 

dohled nad SIS. 

z nich v rozsahu svých příslušných 

pravomocí, aktivně vzájemně spolupracují 

v rámci svých povinností v souladu s 

článkem 62 [nové nařízení o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány, 

institucemi a jinými subjekty Unie a o 

volném pohybu těchto údajů]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  430 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Evropská komise zajistí, aby 

evropský inspektor ochrany údajů měl 

dostatečné zdroje pro plnění úkolů, které 

mu byly podle tohoto nařízení svěřeny. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  431 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Členské státy zajistí, aby jakékoli 

zneužití údajů vložených do II nebo 

jakákoliv výměna doplňujících informací, 

která je v rozporu s tímto rozhodnutím, 

podléhaly účinným, přiměřeným 

a odrazujícím sankcím v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  432 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vyměňují si příslušné informace, 

každý z nich v rozsahu svých příslušných 

pravomocí, pomáhají si navzájem při 

provádění auditů a kontrol, 

přezkoumávají obtíže týkající se výkladu 

nebo použití tohoto nařízení nebo jiných 

platných právních aktů Unie, zabývají se 

problémy zjištěnými při výkonu 

nezávislého dohledu nebo při výkonu práv 

subjektů údajů, vypracovávají 

harmonizované návrhy společných řešení 

případných problémů a podle potřeby 

zvyšují povědomí o právech na ochranu 

údajů. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  433 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely stanovené v odstavci 2 se 

vnitrostátní orgány dozoru a evropský 

inspektor ochrany údajů setkávají 

nejméně dvakrát ročně v rámci 

Evropského sboru pro ochranu osobních 

údajů, zřízeného nařízením (EU) 

2016/679. Náklady na tato setkání nese a 

jejich organizaci zajišťuje uvedený sbor 

zřízený nařízením (EU) 2016/679. Na 

prvním setkání se přijme jednací řád. 

Další pracovní metody se vypracují 

vypouští se 
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společně podle potřeby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  434 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Sbor zřízený nařízením (EU) 

2016/679 zasílá Evropskému parlamentu, 

Radě a Komisi každé dva roky společnou 

zprávu o činnosti. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odpovědnost Odpovědnost a sankce 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  436 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Každá osoba nebo členský stát, 

jimž byla způsobena hmotná či nehmotná 

újma následkem protiprávního zpracování 
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nebo jakéhokoli jednání neslučitelného s 

tímto nařízením, jsou oprávněné obdržet 

náhradu škody od členského státu 

odpovědného za způsobenou škodu. Tento 

stát je částečně nebo zcela zbaven této 

povinnosti, pokud prokáže, že za 

způsobenou újmu nenese žádnou 

odpovědnost. Uplatnění nároku na 

náhradu škody členského státu za škodu 

uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí 

vnitrostátními právními předpisy 

žalovaného členského státu v souladu s 

nařízením (EU) 2016/671 a směrnicí (EU) 

2016/680. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  437 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby se na 

jakékoli zpracování údajů vložených do 

SIS nebo jakoukoliv výměnu doplňujících 

informací podle ustanovení tohoto 

nařízení vztahovaly v souladu s 

vnitrostátním právem účinné, přiměřené a 

odrazující sankce, včetně správních nebo 

trestních sankcí. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  438 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura zpracovává denní, 

měsíční a roční statistiky udávající počet 

evidovaných vstupů podle kategorie 

záznamů, počet pozitivních nálezů podle 

kategorie záznamů za rok, počet 

vyhledávání v SIS a počet přístupů do SIS 

za účelem vložení, aktualizace nebo 

výmazu záznamu, a to pro každý z těchto 

počtů celkem a pro každý členský stát 

jednotlivě, včetně statistik o postupu 

konzultace uvedeném v článku 26. 

Vypracované statistiky nesmí obsahovat 

osobní údaje. Roční statistická zpráva se 

zveřejní. 

3. Agentura zpracovává denní, 

měsíční a roční statistiky udávající počet 

evidovaných vstupů podle kategorie 

záznamů, počet pozitivních nálezů podle 

kategorie záznamů za rok, počet 

vyhledávání v SIS a počet přístupů do SIS 

za účelem vložení, doplnění, aktualizace 

nebo výmazu záznamu, a to pro každý z 

těchto počtů celkem a pro každý členský 

stát jednotlivě, včetně statistik o postupu 

konzultace uvedeném v článku 26. 

Vypracované statistiky nesmí obsahovat 

osobní údaje. Roční statistická zpráva se 

zveřejní. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  439 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Agentura postoupí členským 

státům, Komisi, Europolu a Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž 

všechny statistické zprávy, které vypracuje. 

Za účelem sledování toho, jak jsou 

prováděny právní akty Unie, může Komise 

požádat agenturu o předložení dalších 

konkrétních statistických zpráv, 

pravidelných nebo účelových, o výkonnosti 

nebo využívání SIS a komunikaci 

prostřednictvím centrál SIRENE. 

5. Agentura postoupí členským 

státům, Komisi, Evropskému parlamentu, 

Europolu a Evropské agentuře pro 

pohraniční a pobřežní stráž a evropskému 

inspektorovi ochrany údajů všechny 

statistické zprávy, které vypracuje. Za 

účelem sledování toho, jak jsou prováděny 

právní akty Unie, může Komise požádat 

agenturu o předložení dalších konkrétních 

statistických zpráv, pravidelných nebo 

účelových, o výkonnosti nebo využívání 

SIS a komunikaci prostřednictvím centrál 

SIRENE. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  440 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Agentura postoupí členským 

státům, Komisi, Europolu a Evropské 

agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž 

všechny statistické zprávy, které vypracuje. 

Za účelem sledování toho, jak jsou 

prováděny právní akty Unie, může Komise 

požádat agenturu o předložení dalších 

konkrétních statistických zpráv, 

pravidelných nebo účelových, o výkonnosti 

nebo využívání SIS a komunikaci 

prostřednictvím centrál SIRENE. 

5. Agentura postoupí členským 

státům, Evropskému parlamentu, Komisi, 

Europolu a Evropské agentuře pro 

pohraniční a pobřežní stráž všechny 

statistické zprávy, které vypracuje. Za 

účelem sledování toho, jak jsou prováděny 

právní akty Unie, může Komise požádat 

agenturu o předložení dalších konkrétních 

statistických zpráv, pravidelných nebo 

účelových, o výkonnosti nebo využívání 

SIS a komunikaci prostřednictvím centrál 

SIRENE. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  441 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 6 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely odstavců 3 až 5 tohoto článku 

a čl. 15 odst. 5 agentura zřídí, realizuje a 

provozuje ve svých technických prostorách 

centrální úložiště obsahující údaje uvedené 

v odstavci 3 tohoto článku a v čl. 15 odst. 

5, které neumožní individuální identifikaci 

a dovolí Komisi a agenturám uvedeným v 

odstavci 5 získat konkrétní zprávy a 

statistiky. Agentura udělí členským státům, 

Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro 

pohraniční a pobřežní stráž přístup do 

centrálního úložiště přes zabezpečený 

přístup prostřednictvím komunikační 

infrastruktury, s kontrolovaným 

přístupem a specifickými uživatelskými 

profily, a to výhradně pro účely hlášení 

Pro účely odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku 

a čl. 15 odst. 5 agentura zřídí, realizuje a 

provozuje ve svých technických prostorách 

centrální úložiště obsahující údaje uvedené 

v odstavci 3 tohoto článku a v čl. 15 odst. 

5, které neumožní určení totožnosti osob a 

dovolí Komisi a agenturám uvedeným v 

odstavci 5 získat konkrétní zprávy a 

statistiky. Agentura udělí na základě jejich 

žádosti členským státům, Komisi, 

Evropskému parlamentu, evropskému 

inspektorovi ochrany údajů, Europolu, 

Eurojustu a Evropské agentuře pro 

pohraniční a pobřežní stráž přístup do 

centrálního úložiště, tedy prvky a 

informace výhradně pro účely hlášení 
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a statistiky. a statistiky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  442 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Dva roky po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po dvou letech předloží 

agentura Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o technickém fungování centrálního 

SIS a komunikační infrastruktury, včetně 

jejich zabezpečení, a o dvoustranné 

a mnohostranné výměně doplňujících 

informací mezi členskými státy. 

7. Dva roky po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po dvou letech předloží 

agentura Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o technickém fungování centrálního 

SIS a komunikační infrastruktury, včetně 

jejich zabezpečení, a o zavádění systému 

automatické identifikace otisků prstů 

a dvoustranné a mnohostranné výměně 

doplňujících informací mezi členskými 

státy. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  443 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Dva roky po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po dvou letech předloží 

agentura Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o technickém fungování centrálního 

SIS a komunikační infrastruktury, včetně 

jejich zabezpečení, a o dvoustranné 

a mnohostranné výměně doplňujících 

informací mezi členskými státy. 

7. Jeden rok po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po dvou letech předloží 

agentura Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o technickém fungování centrálního 

SIS a komunikační infrastruktury, včetně 

jejich zabezpečení, a o dvoustranné 

a mnohostranné výměně doplňujících 

informací mezi členskými státy. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  444 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Tři roky po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po čtyřech letech vypracuje 

Komise celkové hodnocení centrálního SIS 

a dvoustranné i mnohostranné výměny 

doplňujících informací mezi členskými 

státy. Toto celkové hodnocení zahrnuje 

přezkoumání dosažených výsledků v 

porovnání s vytyčenými cíli, posouzení 

trvající platnosti důvodu pro vznik 

systému, použití tohoto nařízení ve vztahu 

k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního 

SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího 

provozování. Komise předá hodnotící 

zprávy Evropskému parlamentu a Radě. 

8. Jeden rok po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po dvou letech vypracuje 

Komise celkové hodnocení centrálního SIS 

a dvoustranné i mnohostranné výměny 

doplňujících informací mezi členskými 

státy. Toto celkové hodnocení zohlední 

stanovisko evropského inspektora ochrany 

údajů, zahrnuje přezkoumání dosažených 

výsledků v porovnání s vytyčenými cíli, 

posouzení trvající platnosti důvodu pro 

vznik systému, použití tohoto nařízení ve 

vztahu k centrálnímu SIS, zabezpečení 

centrálního SIS, jakož i všech dopadů jeho 

budoucího provozování. Komise předá 

hodnotící zprávy Evropskému parlamentu, 

Agentuře pro základní práva a Radě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  445 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Tři roky po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po čtyřech letech vypracuje 

Komise celkové hodnocení centrálního SIS 

a dvoustranné i mnohostranné výměny 

doplňujících informací mezi členskými 

státy. Toto celkové hodnocení zahrnuje 

přezkoumání dosažených výsledků v 

porovnání s vytyčenými cíli, posouzení 

trvající platnosti důvodu pro vznik 

8. Tři roky po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po čtyřech letech vypracuje 

Komise celkové hodnocení centrálního SIS 

a dvoustranné i mnohostranné výměny 

doplňujících informací mezi členskými 

státy. Toto celkové hodnocení zahrnuje 

přezkoumání dosažených výsledků v 

porovnání s vytyčenými cíli, posouzení 

trvající platnosti důvodu pro vznik 
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systému, použití tohoto nařízení ve vztahu 

k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního 

SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího 

provozování. Komise předá hodnotící 

zprávy Evropskému parlamentu a Radě. 

systému, použití tohoto nařízení ve vztahu 

k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního 

SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího 

provozování. Toto celkové hodnocení 

zahrnuje rovněž zavedení systému 

automatické identifikace otisků prstů a 

informační kampaně o SIS organizované 

Komisí v souladu s článkem 19. Komise 

předá hodnotící zprávy Evropskému 

parlamentu a Radě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  446 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Tři roky po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po čtyřech letech vypracuje 

Komise celkové hodnocení centrálního SIS 

a dvoustranné i mnohostranné výměny 

doplňujících informací mezi členskými 

státy. Toto celkové hodnocení zahrnuje 

přezkoumání dosažených výsledků v 

porovnání s vytyčenými cíli, posouzení 

trvající platnosti důvodu pro vznik 

systému, použití tohoto nařízení ve vztahu 

k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního 

SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího 

provozování. Komise předá hodnotící 

zprávy Evropskému parlamentu a Radě. 

8. Jeden rok po spuštění provozu SIS 

a poté vždy po čtyřech letech vypracuje 

Komise celkové hodnocení centrálního SIS 

a dvoustranné i mnohostranné výměny 

doplňujících informací mezi členskými 

státy. Toto celkové hodnocení zahrnuje 

přezkoumání dosažených výsledků v 

porovnání s vytyčenými cíli, posouzení 

trvající platnosti důvodu pro vznik 

systému, použití tohoto nařízení ve vztahu 

k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního 

SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího 

provozování. Komise předá hodnotící 

zprávy Evropskému parlamentu a Radě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  447 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Jeden rok od vstupu tohoto 

nařízení v platnost vytvoří Komise a 

agentura EU-Lisa systém automatické 

identifikace otisků prstů (AFIS). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  448 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 8 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8b. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 

v platnost zahájí členské státy nezbytné 

úpravy pro zavedení systému automatické 

identifikace otisků prstů (AFIS). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  449 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Návrh nařízení 

Článek 54 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 54a  

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 4, čl. 12 

odst. 7, čl. 32 odst. 5, čl. 42 odst. 4, čl. 51 

odst. 3 a čl. 75 odst. 2a je svěřena Komisi 

na dobu neurčitou ode dne … [datum 

vstupu tohoto nařízení v platnost]. 
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 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 

4, čl. 12 odst. 7, čl. 32 odst. 5, čl. 42 odst. 

4, čl. 51 odst. 3 a čl. 75 odst. 2a kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 

dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

 5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 8 odst. 4, čl. 12 odst. 7, čl. 32 

odst. 5, čl. 42 odst. 4, čl. 51 odst. 3 a čl. 75 

odst. 2a vstoupí v platnost, pouze pokud 

proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že v předchozím textu je navrženo přijímání aktů v přenesené pravomoci, je 

třeba doplnit příslušná ustanovení o výkonu této přenesené pravomoci. 

 


