
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

314. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 11. schůze, konané dne 6. prosince 2017 

 
 
k návrhu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení 
ochrany vnitřních hranic /senátní tisk č. N 74/11/  
 
 
Senát 
 
I.  

1. chápe 
snahu Komise o aktualizaci právního rámce v oblasti dočasného znovuzavedení 
ochrany vnitřních hranic jako odpověď na nedostatky ve stávajících pravidlech, 
požadavky dotčených členských států a bezpečnostní a migrační situaci v EU; 

2. obává se však, 
aby v souvislosti se znovuzavedením nebo prodlužováním ochrany vnitřních hranic 
některých členských států nedocházelo k omezování základních principů, na nichž 
je schengenský prostor založen; 

3. upozorňuje proto, 
že hlavní prioritou by měl být rychlý návrat k plně fungujícímu schengenskému 
prostoru bez vnitřních hranic, zejména s ohledem na volný pohyb a negativní 
ekonomické dopady prodlužování současného stavu nebo ještě masivnějšího 
znovuzavádění hraničních kontrol;  

II. 
1. souhlasí 

s rámcovou pozicí vlády; 

2. je přesvědčen, 
že dočasné znovuzavedení nebo prodlužování ochrany vnitřních hranic musí být 
mimořádným opatřením, které bude využíváno pouze v přiměřeném a nezbytném 
rozsahu a které musí být řádně zdůvodněno; 

3. vítá proto 
lepší procesní záruky, které zajistí, že dočasné znovuzavedení nebo prodlužování 
ochrany vnitřních hranic nebude zneužíváno, a které budou členské státy 
motivovat k využívání alternativních opatření (tj. zesílených policejních kontrol); 



 

4. podporuje 
povinnost členských států využívajících možnosti dočasného znovuzavedení 
ochrany vnitřních hranic předložit analýzu rizik a opatření na posílení spolupráce 
s dotčenými sousedními členskými státy; 

5. upozorňuje však 
na možné limity mandátu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 
v případě konzultace s Komisí ohledně předloženého posouzení rizik, neboť tato 
agentura má chránit především vnější hranice EU; 

6. požaduje, 
aby o znovuzavedení nebo prodlužování ochrany vnitřních hranic i nadále 
rozhodovala Rada (tj. členské státy), a aby byly členské státy o těchto opatřeních 
včas informovány;   

 

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 

 
 
 

Michael Canov v. r. 
ověřovatel Senátu 
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