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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k Šesté 
pololetní zprávě o fungování schengenského prostoru {COM(2014) 711 final}. 

Komise sdílí názor, že by tato zpráva měla přispět k diskusi ohledně účinnosti a zlepšení 
fungování schengenského prostoru. Shoduje se též se Senátem na významu, který přikládá 
volnému pohybu osob, jenž je jedním z hlavních úspěchů Unie. Je i nadále plně odhodlána 
prosazovat tuto hlavní zásadu, jíž se Unie řídí. Komise zastává názor, že společně se všemi 
zúčastněnými stranami lze nalézt způsoby řešení stávajících problémů v oblasti bezpečnosti a 
současně zachovat zásady, na nichž je Unie založena. 

Komise zároveň přikládá velký význam tomu, aby se nalezl nejvhodnější způsob řešení 
bezpečnostních hrozeb, jež představují tzv. zahraniční bojovníci. Bere na vědomí, že Senát 
podporuje kroky, které v této souvislosti podniká, pokud jde o Schengenský informační systém 
(SIS II). 

Komise rovněž sdílí názor Senátu, že je třeba mít k dispozici úplné a komplexní údaje 
o druhotných pohybech. V tomto ohledu je při shromažďování příslušných informací zásadní 
spolupráce všech členských států. 

Komise oceňuje, jakou důležitost Senát přisuzuje řádnému provádění unijního acquis a 
operativní spolupráci mezi členskými státy a agenturami Unie, včetně agentury Frontex. 
Komise je přesvědčena, že správnou cestou k řešení problémů, kterým v současnosti čelíme, 
je vzájemná důvěra a spolupráce mezi příslušnými aktéry. To je jedním z hlavních poselství 
Evropského programu pro bezpečnost, který Komise přijala 28. dubna' a jenž vymezuje 
hlavní opatření, která Komise plánuje pro zajištění účinné reakce EU na bezpečnostní hrozby 
v období 2015—2020. 
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Pokud jde o vytvoření evropského systému pohraniční stráže, nebyla dosud přijata žádná 
rozhodnutí. Evropský program pro migraci přijatý 13. května 2015 označil za jednoznačně 
nezbytné posílení účinně sdílené správy evropských hranic. Toto téma bude dále diskutováno. 

Komise by Senátu ráda poděkovala za to, jaký význam přikládá stávajícímu programu EU, 
a za názory vyjádřené ve výše uvedeném usnesení. Aktivní přístup parlamentů členských 
států, včetně Senátu Parlamentu České republiky, pomáhá Komisi koncipovat budoucí kroky 
při dalším upevňování prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 

Komise doufá, že se jí podařilo rozptýlit obavy Senátu, a těší se na budoucí pokračování 
vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

Frans Timmermans 
první místopředseda 
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