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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament már több alkalommal sajnálatát fejezte ki a SIS II projekttel 
kapcsolatos késlekedések miatt. Legutóbb 2009. október 22-én tette ezt, amikor a Schengeni 
Információs Rendszer (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) előrehaladásáról szóló 
állásfoglalását elfogadta.

A SIS II fejlesztéséről szóló, a Bizottság által 2009 októberében közzétett előrehaladási 
jelentés arról számol be, hogy a SIS II két ún. mérföldkő-tesztjét előreláthatólag 2009 
negyedik negyedévében és 2010 nyarán hajtják végre. A 2009. június 4–5-i tanácsi 
következtetések szerint továbbra is elsőbbséget élvez a jelenleg folyó SIS II projekt 
folytatása, de egy készenléti terv is rendelkezésre áll SIS 1+RE néven. Bármelyik 
mérföldkőteszt meghiúsulása esetén a Tanács a projekt leállítására (guillotine-záradék) és a 
SIS 1+RE alternatív műszaki megoldásra való átállásra kéri fel a Bizottságot, hacsak a Tanács 
minősített többséggel nem dönt e lépések megtétele ellen. Ezen a tanácsi ülésen 
megerősítették az alternatív SIS 1+RE rendszer műszaki megvalósíthatóságát. A Bizottság a 
fenti okokból kifolyólag terjesztette elő a SIS I+-ról a második generációs SIS-re való átállást 
szabályozó két jogi eszközt módosító új javaslatcsomagot (COM(2009)0508 és 
COM(2010)0015). 
2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei, és 2011. negyedik negyedévére az 
átállás sem fog lezárulni. A SIS II-nek az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat 
szerinti működőképessé válása érdekében, valamint a SIS II-nek a tesztelést követő 
meghiúsulása esetére alternatív forgatókönyvet kell kidolgozni, amelynek pénzügyi vonzatait 
valamennyi érintett féllel a lehető leghamarabb közölni kell.

A második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) kifejlesztésének költségeit, 
valamint a központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra felállításának, kipróbálásának, 
átállításának, működtetésének és fenntartásának költségeit is az Európai Unió általános 
költségvetése viseli. Minden nemzeti rendszer kifejlesztésének, felállításának, kipróbálásának, 
átállításának, működtetésének és fenntartásának költségeit az érintett tagállam viseli. Az 
átfogó programirányítási tanács költségeit a már 2013-ig kiosztott pénzeszközökből fedezik.

2002 óta csak az átállási eszközre 48,5 millió eurót költöttek, ugyanakkor a működési
költségek további 33 millió euróra rúgtak. Ezen időszak alatt a szerződéses megbízott több 
ízben megszegte a szerződésben foglalt kötelezettségeit, valamint a tesztelések alkalmával a 
platform nem bizonyult működőképesnek, és ezáltal a SIS II műszaki megvalósíthatósága 
kérdésessé vált. Sőt, a szerződéses megbízott 2009-ben 1,93 millió eurót kapott a rendszer 
tesztelésére, ugyanakkor a konzorciumnak a működés 2009 szeptemberében végzett tesztelése 
szerződéses szakaszának végén kifizetendő 390 000 eurós bírságot a számlákból levonták. 
2010. januárban további 1,26 millió eurót fizettek ki az első mérföldkőtesztért. E plusz 
kiadások, valamint a SIS II-re történő átállás meghiúsulása esetén alternatív megoldás 
javaslatakor esetleg szükséges további beruházások sokkal szigorúbb költségvetési ellenőrzést 
kívánnak meg.

Továbbá tekintettel a gazdasági válság következtében foganatosított rendkívüli költségvetési 
megszorításokra, mind a tagállamok, mind az Unió vonatkozásában – az eddigi 
pénzkidobásnak elejét véve – kivételes szigorra van szükség a forrásoknak egy olyan 
rendszerre történő felhasználásakor, amelynek idáig nem sikerült az előírt normáknak 
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megfelelnie. Az előadó javasolja a Parlamentnek, hogy használja azon jogát, hogy a SIS II-re 
történő átállásra elkülönített forrásokat tartalékban tartsa a sikeres tesztelésig és egy átfogó 
ellenőrzés erejéig, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
biztonságának magas színvonalú biztosítása és fenntartása érdekében. Mindezek indokolják a 
javasolt módosításokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) annak ellenére, hogy a Tanács a SIS 
II meghiúsulása esetén a SIS 1+RE-t 
készenléti tervként kezeli, az Európai 
Parlament a második generációs 
Schengeni Információs Rendszer (SIS II) 
(1987/2006/EK rendelet1) kidolgozása 
tekintetében társjogalkotóként, illetve 
költségvetési hatóságként fenntartja 
magának a jogot a 2011-es éves 
költségvetésben a SIS II fejlesztésére szánt 
pénzeszközök tartalékban tartására, a 
folyamat teljes körű parlamenti 
vizsgálatának és ellenőrzésének 
biztosítása érdekében;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az 
átállás előfeltételei. Ezért az átállás 
lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 
1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB 

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az 
átállás előfeltételei. Ezért az átállás 
lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 
1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB 

                                               
1 HL L 381., 2006.12.28., 4. o.
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határozatot, hogy a SIS II – az 
1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB 
határozat előírásainak megfelelően –
működőképessé váljon.

határozatot, hogy a SIS II – az 
1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB 
határozat előírásainak megfelelően –
működőképessé váljon. A jelenlegi SIS II 
tesztelést követő meghiúsulása esetén 
alternatív műszaki megoldást kell 
kidolgozni, amelynek összes pénzügyi 
vonzatáról tájékoztatni kell valamennyi 
érintett felet.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A SIS II funkcióinak biztosítása 
érdekében műszaki készenléti tervet kell 
előirányozni. Ezért ki kell igazítani az 
átállási felépítmény műszaki 
alkotóelemeinek leírását annak érdekében, 
hogy a SIS II Központi Részének 
fejlesztésével kapcsolatos más műszaki 
megoldások is lehetővé váljanak.

(6) E rendeletnek lehetővé kell tennie az 
esetleges alternatív műszaki megoldásokra 
való átállást, amennyiben a jelenlegi SIS 
II projekt sikeres megvalósítása nem 
lehetséges. Ki kell igazítani az átállási 
felépítmény műszaki alkotóelemeinek 
leírását annak érdekében, hogy a SIS II 
Központi Részének fejlesztésével 
kapcsolatos alternatív műszaki 
megoldások is lehetővé váljanak. Az 
alternatív műszaki megoldásoknak 
költséghatékonyaknak kell lenniük, és 
pontos és ésszerű ütemterv szerint kell 
végrehajtani őket. A Bizottságnak alapos 
költségvetési értékelést kell idejében 
benyújtania az ilyen alternatív műszaki 
megoldással kapcsolatos költségekről.

Indoklás

Az átállási eszközök jelen felülvizsgálatának figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a SIS II-t 
eddig nem sikerült eredményesen tesztelni, és hogy a Tanács a SIS 1+RE-t fogadta el 
készenléti tervként. A tervezett mérföldkőtesztek sikertelensége esetére lehetővé kell tenni, 
hogy a jogi keret újbóli átdolgozásából eredő további késedelmek nélkül gyorsan át lehessen 
állni valamely költséghatékonynak bizonyuló alternatív megoldásra.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
114/2008/EK rendelet
17 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot 
legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb 
nyolc szakértőt és azonos számú póttagot 
neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel 
rendelkező főigazgatóságának főigazgatója 
két szakértőt és két póttagot nevez ki a 
Bizottság tisztviselői közül. Az 
eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági 
tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein.

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot 
legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb 
nyolc szakértőt és azonos számú póttagot 
neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel 
rendelkező főigazgatóságának főigazgatója 
két szakértőt és két póttagot nevez ki a 
Bizottság tisztviselői közül. Az 
eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági 
tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein.
Az átfogó programirányítási tanács 
ülésein az Európai Parlament érdeklődő 
képviselői, illetve az Európai Parlament 
illetékes tematikus főosztályainak 
munkatársai is részt vehetnek.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
114/2008/EK rendelet
17 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átfogó programirányítási tanács 
kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a 
Bizottság hatáskörrel rendelkező 
főtitkárságának főtitkára által adott 
kedvező állásfoglalást követően lépnek 
hatályba.

(5) Az átfogó programirányítási tanács 
kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a 
Bizottság hatáskörrel rendelkező 
főtitkárságának főtitkára által adott 
kedvező állásfoglalást követően lépnek 
hatályba. Az átfogó programirányítási 
tanács feladatkörének tartalmaznia kell a 
jelentések rendszeres közzétételére 
vonatkozó követelményt, valamint azt, 
hogy a jelentésekhez való hozzáférést 
lehetővé kell tenni az Európai Parlament 
számára a teljes körű parlamenti vizsgálat 
és ellenőrzés biztosítása érdekében.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
114/2008/EK rendelet
17 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, 
az átfogó programirányítási tanács 
tevékenységével összefüggésben felmerülő 
adminisztratív és utazási költségeket –
amennyiben megtérítésük egyéb forrásból 
nem történik meg – az Európai Unió 
általános költségvetése viseli. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok által az 
átfogó programirányítási tanácsba 
kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk 
(3) bekezdésének megfelelően meghívott 
szakértőknek a tanács munkájával 
összefüggésben felmerült utazási költségei 
tekintetében a „Bizottságon kívüli, 
szakértőként meghívott személyek 
költségtérítésére vonatkozó bizottsági 
szabályok” alkalmazandók.

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, 
az átfogó programirányítási tanács 
tevékenységével összefüggésben felmerülő 
adminisztratív és utazási költségeket –
amennyiben megtérítésük egyéb forrásból 
nem történik meg – az Európai Unió 
általános költségvetése viseli. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok által az 
átfogó programirányítási tanácsba 
kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk 
(3) bekezdésének megfelelően meghívott 
szakértőknek a tanács munkájával 
összefüggésben felmerült utazási költségei 
tekintetében a „Bizottságon kívüli, 
szakértőként meghívott személyek 
költségtérítésére vonatkozó bizottsági 
szabályok” alkalmazandók. Az átfogó 
programirányítási tanács ülései kapcsán 
felmerülő költségek fedezéséhez szükséges 
előirányzatok a jelenleg a második 
generációs Schengeni Információs 
Rendszer (SIS II) 2010–2013-as pénzügyi 
programozására elkülönített 
előirányzatokból származnak majd.
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