
AD\810322BG.doc PE439.248v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2010/0006(NLE)

17.3.2010

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Решение 
2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна 
система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ 
поколение (ШИС II)
(COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Докладчик по становище: Alexander Alvaro



PE439.248v02-00 2/9 AD\810322BG.doc

BG

PA_Legam



AD\810322BG.doc 3/9 PE439.248v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Парламентът нееднократно е изразявал съжаление относно закъсненията при 
разработването на проекта ШИС ІІ. Такъв беше случаят, например, на 22 октомври 
2009 г., когато той прие резолюция относно напредъка по отношение на Шенгенската 
информационна система ІІ и Визовата информационна система.

В доклада за напредъка относно разработването на ШИС ІІ, публикуван от Комисията 
през октомври 2009 г., се отбелязва, че двете "изпитвания за ориентир" на ШИС ІІ 
трябва да се извършат през четвъртото тримесечие на 2009 г. и през лятото на 2010 г. 
Съгласно призива в заключенията на Съвета от 4–5 юни 2009 г., приоритет е 
продължаването на работата по настоящия проект ШИС ІІ, но се задържа резервен план 
за действие (ШИС І+RE). Ако някое от изпитванията за ориентир завърши с неуспех, 
Съветът призовава Комисията да спре проекта (клаузата „гилотина“) и да премине към 
технически алтернативното решение ШИС І+RE, освен ако Съветът не вземе решение с 
квалифицирано мнозинство да се откажи от този начин на действие. На това заседание 
на Съвета е потвърдена техническата осъществимост на алтернативната система ШИС 
І+RE. Ето защо Комисията внесе нов пакет предложения (COM(2009)0508 и 
COM(2010)0015) за изменение на двата правни инструмента относно миграцията от 
ШИС І+ към ШИС от второ поколение. 

Предварителните условия за миграцията няма да са изпълнени до 30 юни 2010 г., нито 
пък миграцията ще бъде завършена до четвъртото тримесечие на 2011 г. За да може 
ШИС ІІ да влезе в действие, както се изисква в Регламент (EО) № 1987/2006 и Решение 
2008/839/ПВР и в случай, че системата не премине успешно изпитванията, следва да се 
предвиди алтернативен сценарий и пълните финансови последици да се съобщят на 
засегнатите страни възможно най-скоро.

Разходите за разработване на Шенгенската информационна система от второ 
поколение, както и разходите за създаване, изпитване, мигриране, експлоатация и 
поддръжка на централната ШИС ІІ и на комуникационната инфраструктура се поемат 
от общия бюджет на Европейския съюз. Разходите за разходите за разработване, 
създаване, изпитване, мигриране, експлоатиране и поддръжка на националните системи 
се поемат от съответната държава-членка. Разходите за Съвет за цялостно управление 
на програмата (СЦУП) се покриват от средствата, вече разпределени за периода до 
2013 г.

От 2002 г. насам са похарчени 48,5 млн. евро за разработване само на инструмента за 
мигриране, като оперативните разходи са допълнителни 33 млн. евро. През този период 
изпълнителят нееднократно нарушава договорните си задължения и изпитванията не 
доказват, че платформата функционира правилно, което поставя под въпрос общата 
техническа осъществимост на ШИС ІІ. Освен това изпълнителят е получил 1,93 млн. 
евро за изпитвания на системата през 2009 г., докато глобите за консорциума на 
стойност 390 000 евро в края на етапа от договора, отнасящ се до оперативните 
изпитвания през септември 2009 г., са приспаднати от фактурирани суми. 
Допълнителни 1,26 млн евро са платени за първото изпитване за ориентир през януари 
2010 г. Тези допълнителни разходи, както и вероятно необходимите по-нататъшни 
инвестиции в случай, че мигрирането към ШИС ІІ е неуспешно и бъде препоръчано 
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алтернативно решение, изискват много по-строг бюджетен контрол.

Освен това с оглед на изключителните бюджетни ограничения поради икономическата 
криза, както за държавите-членки, така и за самия Съюз, и за да не се харчат още 
средства в допълнение към вече пропилените, се изисква особена дисциплина при 
използване на бюджетни кредити за система, която до момента не достига необходимия 
стандарт. Вашият докладчик препоръчва Парламентът да използва правото си да запази 
средствата, отпуснати за ШИС ІІ, в резерв в зависимост от успеха на изпитването и до 
провеждане на цялостен одит, така че да се гарантира и поддържа високо равнище на 
сигурност в рамките на пространството на правосъдие, свобода и сигурност. Това е 
мотивировката за предложените изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. въпреки факта, че Съветът 
третира ШИС 1+ RE като 
резервен план в случай на неуспех 
на ШИС ІІ, като съзаконодател 
във връзка със създаването на 
Шенгенска информационна 
система от второ поколение 
(ШИС II) (Регламент (ЕО) 
№ 1987/20061) и бюджетен орган 
Европейският парламент си 
запазва правото да задържи в 
резерв средствата, които трябва 
да бъдат отпуснати за 
разработването на ШИС ІІ в 
годишния бюджет за 2011 г., за да 
гарантира пълен парламентарен 
контрол и надзор над този процес;

_______________
1   OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.
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Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предпоставките за осъществяването 
на миграцията няма да бъдат изпълнени 
до 30 юни 2010 г. За да може ШИС II да 
започне да функционира, както се 
предвижда в Регламент (ЕО) 
№ 1987/2006 и в Решение 2007/533/ПВР, 
Регламент (ЕО) № 1104/2008 и Решение 
2008/839/ПВР трябва следователно да 
продължат да се прилагат до 
завършването на процеса на миграция.

(3) Предпоставките за осъществяването 
на миграцията няма да бъдат изпълнени 
до 30 юни 2010 г. За да може ШИС II да 
започне да функционира, както се 
предвижда в Регламент (ЕО) 
№ 1987/2006 и в Решение 2007/533/ПВР, 
Регламент (ЕО) № 1104/2008 и Решение 
2008/839/ПВР трябва следователно да 
продължат да се прилагат до 
завършването на процеса на миграция.
В случай на неуспех на настоящия 
проект ШИС ІІ след провеждане на 
изпитванията следва да се създаде 
алтернативно техническо решение и 
пълните финансови последствия да се 
съобщят на всички засегнати страни. 

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да бъде предвиден 
технически план за действие в 
извънредни ситуации с цел 
постигането на функционалните 
възможности на ШИС II.
Следователно описанието на 
техническите компоненти на 
архитектурата за миграция следва да 
бъде адаптирано, така че да позволи 
прилагането на друго техническо 
решение за разработването на 
централната ШИС II.

(6) Настоящият регламент следва да 
позволява мигриране към възможни 
алтернативни технически решения в 
случай, че настоящият проект ШИС 
ІІ не може да бъде приложен успешно. 
Следователно описанието на 
техническите компоненти на 
архитектурата за миграция следва да 
бъде адаптирано, така че да позволи 
прилагането на алтернативно
техническо решение за разработването 
на централната ШИС II. Всяко подобно 
алтернативно техническо решение 
следва да бъде разходно-ефективно и 
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да бъде приложено съгласно точен и 
разумен график. Комисията следва да 
представи в навременни срокове 
цялостна бюджетна оценка на 
разходите, свързани с подобно 
алтернативно техническо решение. 

Обосновка

Настоящото преразглеждане на инструментите за мигриране следва да взема 
предвид факта, че ШИС ІІ все още не изпитана успешно и че Съветът разглежда 
ШИС 1+RE като резервен план. В случай на неуспех на заплануваните изпитания за 
ориентир, трябва да е възможно да се премине към алтернативно, доказано разходно-
ефективно решение бързо и без отлагания, причинени от други преразглеждания на 
нормативната уредба..

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение 2008/839/ПВР 
Член 17a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. СЦУП се състои от най-много десет 
експерти. Най-много осем експерти и 
също толкова заместници се определят
от държавите-членки, действащи в 
рамките на Съвета. Двама експерти и 
двама заместници се определят от 
генералния директор на компетентната 
генерална дирекция на Комисията 
измежду длъжностните лица на 
Комисията. Други длъжностни лица на 
Комисията с интерес към заседанията 
могат да присъстват на срещите на 
СЦУП.

2. СЦУП се състои от най-много десет 
експерти. Най-много осем експерти и 
също толкова заместници се определят 
от държавите-членки, действащи в 
рамките на Съвета. Двама експерти и 
двама заместници се определят от 
генералния директор на компетентната 
генерална дирекция на Комисията 
измежду длъжностните лица на 
Комисията. Други длъжностни лица на 
Комисията с интерес към заседанията 
могат да присъстват на срещите на 
СЦУП. Заинтересованите членове на 
Европейския парламент или 
длъжностни лица от съответните 
тематични отдели по политики в 
Европейския парламент могат да 
присъстват на срещите на СЦУП.
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Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение 2008/839/ПВР 
Член 17a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. СЦУП изготвя своя мандат, който 
влиза в действие след издаването на 
положително становище от страна на 
генералния директор на компетентната 
генерална дирекция на Комисията.

5. СЦУП изготвя своя мандат, който 
влиза в действие след издаването на 
положително становище от страна на 
генералния директор на компетентната 
генерална дирекция на Комисията. 
Мандатът на СЦУП включва 
изискване да се публикуват редовни 
доклади и тези доклади да се 
предоставят на Европейския 
парламент, за да се гарантира 
цялостен парламентарен контрол и 
надзор.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение 2008/839/ПВР 
Член 17a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
член 15, параграф 2, административните 
и пътните разходи, свързани с дейността 
на СЦУП, се поемат от общия бюджет 
на Европейския съюз, доколкото те не 
се възстановяват от други източници. 
По отношение на пътните разходи на 
експертите на СЦУП, определени от 
държавите-членки, действащи в рамките 
на Съвета, и на експертите, поканени в 
съответствие с параграф 3 от настоящия 
член, които възникват във връзка с 
работата на СЦУП, се прилагат 
„Правилата относно обезщетенията за 
лица извън Комисията, поканени в 
качеството им на експерти“.“

6. Без да се засягат разпоредбите на 
член 15, параграф 2, административните 
и пътните разходи, свързани с дейността 
на СЦУП, се поемат от общия бюджет 
на Европейския съюз, доколкото те не 
се възстановяват от други източници. 
По отношение на пътните разходи на 
експертите на СЦУП, определени от 
държавите-членки, действащи в рамките 
на Съвета, и на експертите, поканени в 
съответствие с параграф 3 от настоящия 
член, които възникват във връзка с 
работата на СЦУП, се прилагат 
„Правилата относно обезщетенията за 
лица извън Комисията, поканени в 
качеството им на експерти“.“ 
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Необходимите бюджетни кредити за 
покриване на разходите за 
заседанията на СЦУП се вземат от 
бюджетните кредити, които 
понастоящем са предвидени във 
финансовото планиране за 2010—
2013 г. за Шенгенската 
информационна система от второ 
поколение (ШИС ІІ).
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