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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) (COM(2017) 793 final} 
a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a 
migrace) fCOM(2017) 794 final}.

Těmito návrhy se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy Evropské 
unie s cílem zlepšit ochranu bezpečnosti občanů, jakož i řízení migrace a správu hranic. 
Předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise tyto návrhy ve svém společném 
prohlášení zařadili mezi legislativní priority Evropské unie na období 2018-2019.

Komisi těší, že Senát sdílí názor, že za účelem zajištění interoperability informačních 
systémů Evropské unie, které umožní výměnu informací a lepší vzájemnou spolupráci, je 
nezbytné přijmout opatření na úrovni Unie, jak se předpokládá v předložených návrzích.

S ohledem na připomínku Senátu, že je důležité zajistit vyváženost mezi efektivitou 
systémů v rámci interoperability a dodržováním pravidel ochrany osobních údajů, by 
Komise ráda zdůraznila, že právě vyváženost mezi bezpečností a dodržováním rámce pro 
ochranu údajů je základním prvkem těchto návrhů.

Komise sdílí názor Senátu, že je nezbytné zajistit maximální efektivitu při plánování 
a vynakládání finančních prostředků v souvislosti s prováděním navrhovaných opatření. 
Interoperabilita umožní využívání úspor z rozsahu, přičemž náklady na provádění 
iniciativy pro interoperabilitu budou poměrně omezené ve srovnání s náklady 
na provádění stávajících systémů a vývoj navrhovaných systémů.

Komise bere na vědomí obavu Senátu, pokud jde o dopad na národní informační 
systémy, a jeho připomínku, že je třeba vytvořit dostatečný časový prostor pro 
přizpůsobení národních systémů. Komise připomíná, že očekávaný časový rámec pro 
provedení návrhu se vztahuje na období let 2022 až 2023 a v návrzích jsou stanovena 
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přechodná období. Komise proto vyzývá členské státy, aby již nyní zvážily nezbytné 
přípravné práce pro provádění interoperability, aby bylo možné co nejdříve začít 
využívat všech jejích výhod.

Návrhy jsou nyní předmětem legislativního procesu, na němž se podílí Evropský 
parlament i Rada. Komise i nadále doufá, že před koncem roku 2018 bude dosaženo 
dohody a že zůstanou v plné míře zachovány příslušné záruky v oblasti ochrany údajů 
obsažené v návrzích a zároveň se podaří vyhovět potřebám koncových uživatelů.

Těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Elzbieta Bieńkowska 
Elenka Komise
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