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PARTE I - NOTA INTRODUTÔRIA

Nos termos do artigo 7.° da Lel n.° 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.°

21/2012, de 17 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e pronüncia pela

Assembleia da Repüblica no âmbito do processo de construçâo da União Europeia,

bern como da Metodologia de escrutmnio das iniciativas europeias, aprovada em 20 de

janeiro de 2010, a Cornissão de Assuntos Europeus recebeu o RELATORIC DA

COMISSAC AC PARLAMENTO EURCPEU E AC CCNSELHC - RELATORIC

INTERCALAR SOBRE C DESENVCLVIMENTC DC SISTEMA DE INFCRMAçAC DE

SCHENGEN DE SEGUNDA GERAçAC (SIS I!) - Janeiro de 2011 - Junho de 2011

[CCM(201 1)907].

A supra identificada iniciativa foi enviada a Cornissão de Assuntos Constitucionais

Direitos, Liberdades e Garantias, atento o respetivo objeto, a qua! ana!isou a referida

iniciativa e aprovou o RelatOrio que se anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte

integrante,

PARTE II- CONSIDERANDOS

1 — A presente iniciativa diz respeito ao RELATORIC DA CCMISSAC AC

PARLAMENTO EURCPEU E AC CCNSELHC - RELATORIC INTERCALAR SCBRE

C DESENVCLVIMENTC DC SISTEMA DE INFCRMAçAC DE SCHENGEN DE

SEGUNDA GERAçAC (SIS I!) - Janeiro de 2011 - Junho de 2011.

2 — C presente Re!atório Intercalar foi produzido no âmbito do desenvolvimento do

Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS 11), descrevendo os

preparativos para a migraçâo do SIS 1 + para o SIS Ii no primeiro semestre de 2011.

Trata-se de urn re!atOrio descritivo sobre as acçöes tornadas neste perIodo de

arranque do processo de migração, em que se dá nota das dificuldades e avanços

ocorridos, sem prejuIzo da manutenção do calendário global.
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3 0 presente relatOrio intercalar descreve os trabaihos realizados no primeiro

semestre de 2011 tendo em vista o desenvolvimento do Sistema de Informaçâo de

Schengen de segunda geracão (SIS II) e os preparativos para a migracao do SIS 1+

para o SIS II, sendo apresentado ao Conseiho e ao Parlamento Europeu nos termos

do artigo 18.° do Regulamento (CE) n.° 1104/2008 do Conseiho e da Decisão

2008/839/JAI do Conseiho, relativos a migracao do Sistema de lnformação de

Schengen (SIS 1+) para o Sistema de lnformação de Schengen de segunda geração

(SIS II).

4 - 0 relatOrio apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias, foi aprovado e reflete o conteüdo da Iniciativa com rigor e

detaihe. Assim sendo, deve dar-se por integralmente reproduzido. Desta forma, evita

se uma repetição de análise e consequente redundância.

PARTE Ill - PARECER

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissão competente, a

Comissâo de Assuntos Europeus é de parecer que:

1. Relativamente a presente iniciativa não cabe a apreciação do cumprimento do

PrincIpio da Subsidiariedade na medida em que se trata de uma iniciativa nâo

legislativa.

2. Em relaçäo a iniciativa em análise, o processo de escrutfnio está concluldo.

Palácio de S. Bento, 9 de abril de 2013

0 Deputado Autor do Parecer 0 Presidente da Comissão

(Jo Lobo) (Paulo Mota Pinto)
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PARTE IV - ANEXO

Re!atOrio da Comissão de Assuntos Constitucionais Direitos, Liberdades e Garantias.
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COMISSAO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS

RELATÔRIO

COM (2011) 907 final — Relatôrio da Cornissão ao Parlamento — Relatorio Intercalar

sobre o Desenvolvimento do Sisterna de lnforrnaçäo de Schengen de Segunda Geraçào

(51511) —Janelro de 2011 a Junho de 2011.

1— Enquadramento

o presente Relatório Intercalar fol produzido no ârnblto do desenvolvirnento do

Sistenia de lnforrnaçäo de Schengen de segunda geraçäo (515 II), descrevendo os

preparativos para a rnigraçäo do $15 1+ para o 51$ II no prirneiro sernestre de 2011.

Trata-se de urn relatôrio descritivo sobre as acçöes tornadas neste perlodo de

arranque do processo de rnlgraçäo, ern que se dá nota das dificuldades e avanços

ocorridos, sem prejuizo da manutençäo do calendárlo global.

I — Informaçäo

o Relatórlo lntercalar descreve as diligéncias desenvolvidas pela Cornissão pdra

curnprlrnento da planificação do processo de rnlgraçäo do $15 1+ para o 515 Il, tendo

neste perlodo aprovado os docurnentos necessárlos a preparaçäo das operaçbes de

migração. nomeadamente o piano de migraçäo para o 515 II, a estratégla e o piano de

testes.

o pIano de migraçào fol concebido para responder as necessidades técnlcas dos

peritos dos Estados-Mernbros, verificando-se a necessidade de alteraçäo dos

Instrurnentos juridicos de suporte a rnigraçäo corn vista a sua adaptaçäo a nova

abordagern técnlca.



Neste perlodo houve igualmente uma particular atençäo a qualldade dos dados, na

medida em que sô os dados conformes corn as normas de qualidade do $15 1+ podern

migrar para o 51$ II. Os dados não conforrnes corn essas normas do 515+ devem ser

clirnposD antes da transiçäo para o 51$ II, pois a sua transferência e impossivel nurn

formato näo conforrne. Em termos técnicos, tal significa que esses dados devern ser

adaptados as normas ou suprimidos..

Durante este perlodo (Marco de 2011), teve lnlcio o mandato do Conselho de

Administração do Programa Global (GPMB), enquanto órgäo consultivo de apolo ao

projecto 51$ II Central, de forma a reforcar a coerência entre os projectos 51$ II

naclonais e central. 0 Conselho de Adminlstração não dlspoe de poder de decisäo nem

de mandato para representar a Comlssäo ou os Estados-Membros.

Para prestar aconselhamento a equlpa da Comissäo responsável pelo projecto, fol

criado urn grupo de trabalho composto pelos gestores naclonais de projecto (GNP) dos

Estados-Membros. 0 objectlvo das reunlöes do GNP é examinar as questöes

especificas de planlflcaçäo, os riscos e as actividades, tanto a nivel central como a n(vel

• naclonal.

Na sequêncla de um seminárlo sobre a segurança do slstema, a Comlssäo lançou um

estudo sobre a sobreposlçao de urna camada de clfragem a camada da rede do $15 II,

tendo os Estados-Membros sido convidados a apresentar as suas observaçoes sobre o

caderno de encargos para esse estudo.

O Relatório Intercalar refere ainda 0 planeamento futuro no processo de migração,

nomeadamente os ciclos de testes e a correcç5o de defeltosn, a firn de preparar o

teste de segunda etapa e o teste global em 2012, 05 trabalhos sobre as questöes de

segurança e a realizaçäo de uma auditoria da segurança no segundo e terceiro

trimestres de 2012.

Forarn igualmente programados testes sobre o conversor, em antecipaçäo a primeira

simulaçäo da migraçäo entre o 51$ 1+ e o 51$ II durante o segundo trlmestre de 2012, a

situaçäo geral durante o segundo e terceiro trimestres de 2012 e a mlgraçäo em

tempo real do 51$ II, antes.da entrada em funclonamento em 2013.



De referir ainda que ate ad final de Junho de 2011, as autorlzaçöes orçarnentals

realizadas desde 2002 pela Comlssäo para o projecto 515 Il elevararn-se a urn total de

135 146 000 EUR. Os contratos correspondentes Incluern estudos de vlabilidade,

desenvolvirnento do próprio 515 Il Central, apolo e garantia de qualidade, rede do 515 Il,

preparação para a gestäo operacional ern Estrasburgo, seguranca, preparativos ern

rnatéria de blornetria, cornunicaçäo e despesas de deslocaçao dos peritos.

3.0 PrlncIplo da subsidlarledade

0 dournento ern análise näo constitui urna iniclativa legislativa, pelo que näo ha lugar

a análise da observâncla do prlnc(pio da subsidiariedade.

4.Parecer

Face ao exposto, a Cornlssão de Assuntos Constituclonais, Direltos, Uberdades e

Garantlas, relativarnente ao COM (2011) 907 final — Relatórlo da Cornissão ao

Parlarnento — Relatôrio Intercalar sobre o Desenvolvirnento do Sisterna de Informação

de Schengen de Segunda Geração (515 II) — Janeiro de 2011 a Junho de 2011, é de

parecerque:

1. Sendo o docurnento ern análise urna Iniclativa não legislativa näo cabe a

análise da observância do principlo da subsidiariedade.

2. 0 presente relatórlo deve ser rernetido a Cornlssäo dos Assuntos Europeus.

Paláclo de S. Bento, 27 de Feverelro de 2013

A Deputada Relatora,

r

da Comlssflo,

(Isabel Oneto) (Fernando


