
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

280. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 10. schůze, konané dne 11. října 2017 

 

 
k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské agentuře 
pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011 /senátní tisk č. N 65/11/ 
 
Senát 
 
 
I.  
 
podporuje  
opatření zaměřená na lepší fungování a propojení stávajících informačních systémů EU 
a výměnu informací, která jsou klíčová pro zajištění bezpečnosti a kontrolu migračních 
toků v EU;  
 
II.  
 
1. souhlasí  
s rámcovou pozicí vlády a podporuje postoje, které se vláda rozhodla v této otázce 
zastávat na unijní úrovni;  
 
2. vítá,  
že za řízení, vývoj a správu stávajících a budoucích rozsáhlých informačních systémů EU 
bude odpovídat jedna agentura; zároveň však sdílí obavy Komise týkající se schopnosti 
agentury vypořádat se se všemi novými úkoly, které jsou jí svěřeny, a s možnými 
potížemi, které mohou vzniknout při technickém vývoji systémů;  
 
3. považuje za důležité,  
aby rozšíření úkolů bylo doprovázeno odpovídajícím navýšením finančních a odborných 
zdrojů agentury a nenarušovalo její hlavní činnosti;  
 
4. podporuje  
vytvoření automatizovaných mechanismů pro kontrolu kvality údajů a společných 
ukazatelů kvality údajů, neboť vysoká úroveň kvality údajů je rozhodující pro efektivní 
fungování informačních systémů EU;  



5. považuje za zásadní,  
s ohledem na velké množství zpracovávaných osobních údajů, aby byl kladen důraz 
především na dostatečnou ochranu těchto údajů a na zabezpečení databází jako 
takových;  
 
6. oceňuje  
posílení poradenské role agentury vůči členským státům;  
 
III.  
 
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 návrhu, 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 

 
 
 

Pavel Štohl v. r. 
ověřovatel Senátu 
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