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Komise vítá přijetí nových opatření s cílem omezit nástroje a prostor ve 

kterém teroristé a zločinci operují 

(Commission welcomes adoption of new measures denying terrorists and criminals the means 

and space to act) 

 

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2158_en.htm 

Autor: Tisková služba Evropské komise 

Dne 16. dubna Evropský parlament přijal legislativní opatření zaměřené na lepší spolupráci 

informačních systémů pro bezpečnost, migraci a správu hranic a posílení pravidel EU týkající 

se prekurzorů výbušnin. Tato nová opatření jsou součástí úsilí EU o zlepšení vnitřní 

bezpečnosti. 

V oblasti zesílení informačních systémů nová opatření zajistí: 

• Překontrolování dat jedním kliknutím pomocí Evropského vyhledávacího portálu: 

Pohraniční stráž a policie budou moci porovnat doklady totožnosti se všemi 

relevantními informačními systémy EU. 

• Lepší odhalování podvodů s identitou: Pohraniční stráž a policie budou moci snadněji 

identifikovat nebezpečné zločince pomocí sdílené služby biometrických dat, která 

budou používat otisky prstů a snímky obličeje. Ty jsou v současnosti k dispozici v 

různých informačních systémech EU. Systém by měl porovnáním dat okamžitě označit 

každého, kdo požívá podvodnou nebo více identit. 

• Ochranu základních práv: Nové opatření nemění pravidla o přístupu do informačních 

systémů EU a tím pádem jsou základní pravidla chráněna. 

V oblasti prekurzorů výbušnin nová opatření: 

• Omezují další chemické látky: seznam zakázaných látek byl aktualizován podle 

zkušeností získaných z útoků v Bruselu v březnu 2016. Konkrétně se jedná o kyselinu 

sírovou a dusičnan amonný. 

• Posílí pravidla pro udělování licencí a prověřování: Před vydáním licence členům 

široké veřejnosti budou muset členské státy pečlivě žádost přezkoumat, včetně 

prověření trestní minulosti. 

Co bude následovat 

Rada nyní musí tato dvě nová nařízení přijmout. Texty musí být společně podepsány předsedou 

Evropského parlamentu a členy předsednictví Rady. Následně budou zveřejněna v Úředním 

věstníku a vstoupí v platnost o dvacet dnů později. 
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Nařízení o prekurzorech výbušnin se stane použitelné okamžitě. Nařízení týkající se 

informačních systémů umožní Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních 

systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) začít s vývojem komponentů pro 

stávající informační systémy (SIS,VIS, ECRIS-TCN, EES a ETIAS). Očekávané dokončení 

vývoje je v roce 2023. 


