
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 21.3.2018 
C(2018) 1544final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 
k návrhu nařízeni Evropského parlamentu a Rady o pravidlech pro dočasné 
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (COM(2017) 571 final).

Tento návrh usiluje o nalezení rovnováhy mezi legitimním očekáváním členských států 
v oblasti vnitřní bezpečnosti a právy občanů Evropské unie a občanů sousedních 
členských států, které jsou obzvláště zasaženy tímto znovuzavedením nebo prodloužením 
hraničních kontrol na vnitřních hranicích.

Návrh obsahuje řadu procesních záruk s cílem zajistit, aby byly hraniční kontroly znovu 
zavedeny pouze jako krajní opatření, jemuž předchází řádná analýza alternativních 
opatření, a aby v rámci tohoto postupu měly i jiné členské státy prostor vyjádřit svůj 
názor. Jedním z těchto opatření je návrh zapojit Radu do rozhodování o případech 
hraničních kontrol přesahujících jeden rok, čímž se zajistí institucionální dohled nad 
rozhodnutími s dopadem na základní svobody zakotvené ve Smlouvách.

Komise vítá stanovisko Senátu a bere vážně obavy, které v něm byly vyjádřeny. Komise 
má za to, že nové procesní záruky upravené v tomto návrhu zvýší odolnost schengenského 
prostoru vůči problémům, které mohou v budoucnu nastat. Návrh zároveň posílí 
schengenský prostor tím, že zajistí, aby byly kontroly na vnitřních hranicích znovu 
zavedeny pouze ve výjimečných případech až po náležitém posouzení rizik a prováděny 
pouze v míře, která je nezbytná a přiměřená. K zajištění kvality uvedeného posouzení 
rizik je zejména nezbytné zapojení příslušných agentur Evropské unie, které mají 
odborné znalosti týkající se jevů, jež mohou vést k ohrožení vnitřní bezpečnosti 
a veřejného pořádku, konkrétně Europolu a Evropské agentury pro pohraniční 
a pobřežní stráž. Komise se rovněž domnívá, že úloha těchto dvou agentur je plně 
odůvodněna jejich příslušnými mandáty.

Milan ŠTĚCH
předseda Senátu PČR 
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Komise v současné době uvedený návrh projednává s Evropským parlamentem a Radou 
a doufá, že bude v blízké budoucnosti dosaženo dohody.

Komise doufá, že podaná vysvětlení jsou dostatečnou reakcí na obavy Senátu, a těší se na 
pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda
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