
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

381. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 13. schůze, konané dne 4. dubna 2018 

 
 
k Interoperabilitě informačních systémů EU 
 
Senátní tisk č. N 100/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění 
rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 
2008/633/SVV, nařízení (EU)2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226 
 
Senátní tisk č. N 101/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční 
spolupráce, azyl a migrace) 
 
Senát 
 
I.  
 
1. podporuje  
návrhy Evropské komise pro dosažení interoperability mezi centralizovanými 
informačními systémy EU s cílem zlepšit správu vnějších hranic schengenského prostoru, 
řízení migrace a posílit vnitřní bezpečnost EU;  
 
2. souhlasí  
s rámcovou pozicí vlády k těmto dokumentům;  
 
II.  
 
1. připomíná,  
že je důležité zajistit vyváženost mezi efektivitou systémů v novém rámci 
interoperability, aby systémy mohly co nejlépe plnit své cíle, a dodržováním pravidel 
ochrany osobních údajů;  
 
2. upozorňuje  
na finanční náročnost celého projektu a na to, že je potřeba dbát na maximální efektivitu 
při plánování a vynakládání finančních prostředků v souvislosti s implementací 
navrhovaných opatření;  



3. zdůrazňuje  
ve shodě s vládou, že návrhy budou mít velký dopad na národní informační systémy, 
a proto je třeba vytvořit dostatečný časový prostor pro přizpůsobení národních systémů;  
 
4. podporuje  
stanovisko vlády, že je důležité v průběhu projednávání legislativních návrhů myslet 
na potřeby koncových uživatelů.  
 
 
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 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 

 
 
 

Luděk Jeništa v. r. 
ověřovatel Senátu 
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