SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
106.
USNESENÍ SENÁTU
z 5. schůze, konané dne 8. března 2017
k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní
informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU)
2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624 /senátní tisk č. N 4/11/
Senát
I.
1. vítá
zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) jako jedno
z dalších opatření k posílení ochrany vnějších hranic EU;
2. má za to,
že lepší identifikace a prověřování státních příslušníků třetích zemí osvobozených
od vízové povinnosti, kteří přicházejí na území EU, může přispět k boji proti přeshraniční
kriminalitě, terorismu, omezení nelegální migrace a ke zvýšení vnitřní bezpečnosti;
II.
1. souhlasí
s rámcovou pozicí vlády a podporuje postoje, které se vláda rozhodla zastávat v této
otázce na unijní úrovni;
2. oceňuje zejména
propojení systému ETIAS s ostatními unijními a mezinárodními informačními databázemi
a možnost přehodnotit ukazatele rizik pro účely posuzování žádostí o udělení cestovního
povolení v případě vývoje bezpečnostní a migrační situace;
3. souhlasí dále
s dobou platnosti cestovního povolení, která je stanovena na 5 let, zároveň však zastává
názor, že by mělo v zájmu bezpečnosti docházet k pravidelným kontrolám záznamů
držitelů cestovního povolení v příslušných databázích;

4. podporuje
rychlé spuštění systému ETIAS;
5. pozitivně hodnotí
symbolické zpoplatnění systému, které pokryje náklady na vznik a provoz systému
a nepovede k výraznému zatížení veřejných rozpočtů;
6. požaduje
v souladu s vládou, aby Komise vyjasnila, jakým způsobem bude řešeno fungování
systému ETIAS v těch státech, které se zatím plně nepodílejí na uplatňování
schengenského acquis, jehož součástí má být předložený návrh nařízení;
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
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