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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Parlament je večkrat obžaloval zamude pri razvoju projekta SIS II. Tako je na primer storil 
22. oktobra 2009, ko je sprejel resolucijo o napredku pri razvoju schengenskega 
informacijskega sistema II in vizumskega informacijskega sistema.

V poročilu o napredku razvoja sistema SIS II, ki ga je Komisija objavila oktobra 2009, je 
navedeno, da sta v zadnjem četrtletju 2009 in poleti 2010 predvideni dve tehnični testiranji 
SIS II. Kot je Svet pozval v svojih sklepih s 4. in 5. junija 2009, se prednostno nadaljuje 
sedanji projekt SIS II, vseeno pa se v pripravljenosti ohranja načrt ukrepov za posebne 
razmere (SIS 1+RE): Svet poziva Komisijo, naj v primeru, da bi bilo katero od dveh testiranj 
neuspešno, zaustavi projekt (klavzula o prekinitvi) in preide na alternativno rešitev SIS 1+RE, 
razen če Svet s kvalificirano večino ne nasprotuje takšnemu ukrepanju. Na tem zasedanju 
Sveta je bila potrjena tehnična izvedljivost alternativnega sistema SIS 1+RE. Zato je Komisija 
predložila nova predloga (KOM(2009)0508 in KOM(2010)15), ki spreminjata pravna 
instrumenta o migraciji s SIS 1+ na drugo generacijo SIS.

Pogoji za migracijo ne bodo izpolnjeni do 30. junija 2010 in migracija ne bo končana do 4. 
četrtletja 2011. Da bo sistem SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 
1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, in v primeru neuspeha pri testiranjih, bi bilo treba 
predvideti nadomestni scenarij ter vse zainteresirane strani čim prej seznaniti z vsemi 
finančnimi posledicami.
Stroški razvoja druge generacije schengenskega informacijskega sistema ter stroški 
vzpostavitve, testiranja, migracije, delovanja ter vzdrževanja centralnega sistema SIS II in 
komunikacijske infrastrukture se krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije. Stroške 
razvoja, vzpostavitve, testiranja, migracije, delovanja ter vzdrževanja nacionalnih sistemov 
krijejo zadevne nacionalne države. Stroški Odbora za globalno upravljanje programa se 
krijejo iz sredstev, ki so že dodeljena do leta 2013.

Od leta 2002 je bilo 48,5 milijonov EUR porabljenih samo za razvoj instrumenta za 
migracijo, operativni stroški pa znašajo nadaljnjih 33 milijonov EUR. V tem času je izvajalec 
večkrat kršil pogodbene obveznosti, testiranja pa niso dokazala, da platforma deluje pravilno, 
zaradi česar je vprašljiva splošna tehnična izvedljivost sistema SIS II. Poleg tega je izvajalec 
v letu 2009 prejel 1,93 milijona EUR za testiranje sistema, medtem ko so bile globe proti 
konzorciju, ki so ob koncu pogodbene faze operativnega testiranja septembra 2009 znašale 
390 000 EUR, izravnane z računi. Dodatnega 1,26 milijona EUR je bilo plačanih za prvo 
testiranje januarja 2010. Zaradi teh dodatnih stroškov, pa tudi verjetnih dodatnih potrebnih 
naložb, če bi bila migracija na sistem SIS II neuspešna in bi se priporočila alternativna rešitev, 
je nujen strožji proračunski nadzor.

Poleg tega se – glede na skrajne proračunske omejitve tako za države članice kot za Unijo, 
zaradi gospodarske krize, in da se konča izgubljanje dodatnega denarja – poziva k posebni 
strogosti pri uporabi dodeljenih proračunskih sredstev za sistem, ki doslej ni dosegel 
zahtevanega standarda. Poročevalec priporoča, naj Parlament uporabi svojo pravico, da zadrži 
dodeljena proračunska sredstva za migracijo na sistem SIS II kot rezervo, dokler ne bosta 
opravljena uspešno testiranje in celovita revizija, da se zagotovi in ohrani visoka raven 
nadzora v območju svobode, varnosti in pravice. V skladu s tem so vloženi predlogi 
sprememb.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. Ne glede na to, da Svet obravnava 
sistem SIS1+ RE kot načrt ukrepov za 
obvladovanje izrednih razmer v primeru 
neuspeha sistema SIS II, si Evropski 
parlament kot sozakonodajalec pri 
vzpostavitvi druge generacije 
schengenskega informacijskega 
sistema(SIS II) (Uredba (ES) št. 
1987/20061) in proračunski organ 
pridržuje pravico, da zadrži v rezervi vsa 
sredstva, ki bodo v proračunu za leto 2011 
namenjena za razvoj sistema SIS II, da se 
zagotovi popoln parlamentarni nadzor in 
pregled nad tem procesom.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 
ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel 
delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 
1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, 
morata zato še naprej veljati Uredba (ES) 
št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ, 
dokler ne bo migracija končana.

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 
ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel 
delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 
1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, 
morata zato še naprej veljati Uredba (ES) 
št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ, 
dokler ne bo migracija končana. V primeru 
neuspeha testiranj sedanjega projekta 

                                               
1 UL L 381, 28. 12. 2006, str. 4.
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SIS II bi bilo treba oblikovati alternativno 
tehnično rešitev, njene finančne posledice 
pa bi bilo treba razkriti vsem 
zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Predvideti je treba tehnični načrt 
ukrepov za obvladovanje izrednih razmer 
za izvrševanje funkcij SIS II. Opis 
tehničnih elementov arhitekture za 
migracijo je zato treba prilagoditi, da bo 
mogoča druga tehnična rešitev v zvezi z 
razvojem centralnega SIS II.

(6) Ta uredba bi morala dopuščati 
možnost migracije na morebitne 
alternativne tehnične rešitve, če bi se po 
testih izkazalo, da sedanjega projekta 
SIS II ni mogoče uspešno izvajati. Opis 
tehničnih elementov arhitekture za 
migracijo je zato treba prilagoditi, da bo 
mogoča alternativna tehnična rešitev v 
zvezi z razvojem centralnega SIS II. Vsaka 
taka alternativna tehnična rešitev bi 
morala biti stroškovno učinkovita, izvajati 
pa bi se morala v skladu z natančnim in 
razumnim časovnim razporedom. 
Komisija bi morala pravočasno predstaviti 
natančno proračunsko oceno stroškov, ki 
so povezani s takšno alternativno tehnično 
rešitvijo.

Obrazložitev

Sedanja revizija instrumentov za migracijo bi morala upoštevati dejstvo, da SIS II še ni bil 
uspešno testiran in da Svet obravnava SIS 1+RE kot načrt ukrepov za posebne razmere. Če ti 
testi ne bodo uspešni, mora biti mogoč hiter prehod na alternativno rešitev, ki bo dokazano 
stroškovno učinkovita, in sicer brez zamud, ki bi nastale zaradi nove revizije pravnega okvira.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 114/2008
Člen 17a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V Odboru za globalno upravljanje 
programa bo največ 10 strokovnjakov. 
Države članice v okviru Sveta imenujejo 
največ osem strokovnjakov in enako 
število namestnikov. Dva strokovnjaka in 
namestnika imenuje generalni direktor 
pristojnega generalnega direktorata 
Komisije, in sicer izmed uradnikov 
Komisije. Sestankov Odbora za globalno 
upravljanje programa se lahko udeležujejo 
tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.

2. V Odboru za globalno upravljanje 
programa bo največ 10 strokovnjakov. 
Države članice v okviru Sveta imenujejo 
največ osem strokovnjakov in enako 
število namestnikov. Dva strokovnjaka in 
namestnika imenuje generalni direktor 
pristojnega generalnega direktorata 
Komisije, in sicer izmed uradnikov 
Komisije. Sestankov Odbora za globalno 
upravljanje programa se lahko udeležujejo 
tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.
Sestankov Odbora za globalno 
upravljanje programa se lahko udeležijo 
zainteresirani poslanci Evropskega 
parlamenta ali uradniki ustreznih 
oddelkov za politiko Evropskega 
parlamenta.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 114/2008
Člen 17a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odbor za globalno upravljanje programa 
določi svoje pristojnosti in naloge. Te 
začnejo veljati potem, ko generalni direktor 
pristojnega generalnega direktorata 
Komisije da pozitivno mnenje.

5. Odbor za globalno upravljanje programa 
določi svoje pristojnosti in naloge. Te 
začnejo veljati potem, ko generalni direktor 
pristojnega generalnega direktorata 
Komisije da pozitivno mnenje. Pristojnosti 
in naloge Odbora za globalno upravljanje 
programa vključujejo zahtevo po 
objavljanju rednih poročil in 
zagotavljanju, da se ta poročila predložijo 
Evropskemu parlamentu, da se zagotovi 
popoln parlamentarni nadzor in pregled.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 114/2008
Člen 17a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni 
in potni stroški, ki nastanejo zaradi 
dejavnosti Odbora za globalno upravljanje 
programa, krijejo iz splošnega proračuna 
Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih 
virov. Za povračilo potnih stroškov 
strokovnjakov v Odboru za globalno 
upravljanje programa, ki jih imenujejo 
države članice v okviru Sveta, in 
strokovnjakov, povabljenih v skladu z 
odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri 
delu Odbora za globalno upravljanje 
programa, se uporabljajo ‚Predpisi o 
nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki 
jih Komisija povabi k sodelovanju‘ 
Komisije.

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni 
in potni stroški, ki nastanejo zaradi 
dejavnosti Odbora za globalno upravljanje 
programa, krijejo iz splošnega proračuna 
Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih 
virov. Za povračilo potnih stroškov 
strokovnjakov v Odboru za globalno 
upravljanje programa, ki jih imenujejo 
države članice v okviru Sveta, in 
strokovnjakov, povabljenih v skladu z 
odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri 
delu Odbora za globalno upravljanje 
programa, se uporabljajo ‚Predpisi o 
nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki 
jih Komisija povabi k sodelovanju‘ 
Komisije. Odobrena proračunska 
sredstva, potrebna za kritje stroškov, 
nastalih zaradi zasedanj Odbora za 
globalno upravljanje programa, izhajajo 
iz odobrenih proračunskih sredstev, 
trenutno predvidenih v finančnem 
načrtovanju za obdobje 2010–2013 za 
drugo generacijo schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II).“
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