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ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
ze dne 21. listopadu 1994,
kterým se zavádí automatizovaný postup pro konzultaci ústředních orgánů uvedených v čl. 17 odst. 2
úmluvy
(SCH/Com-ex (94) 15 rev.)

VÝKONNÝ VÝBOR,

s ohledem na článek 132 prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě,
s ohledem na čl. 17 odst. 2 uvedené úmluvy,

ROZHODL TAKTO:

1. Od uvedení prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě v platnost se v rámci udělování víz uplatňují
automatizovaný postup pro konzultace ústředních orgánů ostatních smluvních stran v souladu se Společnou
konzulární instrukcí a se zásadami uvedenými v Datovém slovníku, který je přílohou tohoto rozhodnutí
(SCH/II-vision (93) 20 rev. 3 (*). Pokud některé smluvní strany nebudou po uvedení prováděcí úmluvy
v platnost splňovat technické podmínky umožňující uplatňovat automatizovaný postup, budou se údaje pro
konzultaci předávat pro tyto smluvní strany tradičními způsoby v souladu s ustanoveními Společné konzulární
instrukce.
2. Výkonný výbor vyzývá všechny smluvní strany, aby co nejdříve vytvořily technické podmínky nezbytné pro
uplatňování automatizovaného postupu.
3. Pokud síť SIRENE (II. etapa) plánovaná pro předávání údajů pro konzultace nebude dostupná v okamžiku, kdy
se zmíněné zásady začnou uplatňovat, přijmou dotčené smluvní strany nezbytná opatření, aby zajistily přenos
údajů prostřednictvím veřejných sítí. Smluvní strany musí při přenosu údajů zaručit odpovídající úroveň
zabezpečení.
4. Každá smluvní strana nese náklady na zřízení automatizovaného konzultačního postupu ve své zemi. Dvanáct
měsíců po uvedení tohoto systému do provozu se smluvní strany konzultují o případných vyrovnávacích
nákladech za přenos údajů s ohledem na zásadu, že platí žádající strana. V této souvislosti vezmou smluvní
strany v úvahu, že při konzultacích chrání dožádaný stát také legitimní bezpečnostní zájmy žádající státu.
Smluvní strany zaznamenávají výdaje vzniklé prováděním konzultačního postupu ode dne uvedení systému
do provozu a předloží přehled těchto výdajů nejpozději po dvanácti měsících.
V Heidelbergu dne 21. listopadu 1994.
předseda
Bernd SCHMIDBAUER

(*)

Důvěrný dokument.

