
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

168. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 7. schůze, konané dne 31. května 2017 

 
k  balíčku k reformě Schengenského informačního systému 
 
Senátní tisk č. N 24/11 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití 
Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí 
Senátní tisk č. N 25/11 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, 
provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních 
kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1987/2006 
Senátní tisk č. N 26/11 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, 
provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní 
a justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší 
nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 
2010/261/EU 
 
Senát 
 
I.  
 

1. podporuje 
posilování Schengenského informačního systému jako nástroje pro správu hranic, 
kontrolu migrace, boj proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti; 

 
2. souhlasí 

s rámcovou pozicí vlády;  
 

3. vítá  
rozšíření druhů záznamů a údajů vkládaných do systému, zejména pokud jde 
o osoby a věci, které se vztahují k terorismu, jakož i rozšíření přístupových práv 
unijních agentur do systému a propojení Schengenského informačního systému 
a navrhovaného evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS);  

 
4. považuje 

ve shodě s vládou za zásadní zvyšovat kvalitu dat v systému a tím i jeho 
využitelnost;    



 
 

5. podporuje 
využití Schengenského informačního systému pro řízení návratů státních 
příslušníků třetích zemí, kteří neoprávněně pobývají na území Unie, a podporuje 
opatření, která přispějí k boji proti nelegální migraci, zlepší vymahatelnost 
vydaných rozhodnutí o návratu a povedou k zefektivnění návratové politiky EU; 

 
II. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhů, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;  

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Michael Canov v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


		2017-06-09T08:48:14+0200
	Jan Knotek




