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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Parlament ripetutament iddeplora d-dewmien li qed ikun hemm fil-proġetti tas-SIS II. Hekk 
għamel, pereżempju, fit-22 ta' Ottubru 2009, meta adotta  riżoluzzjoni dwar il-progress tas-
Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen II u s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Visa.

Ir-rapport ta' progress dwar l-iżvilupp tas-SIS II, ippublikat mill-Kummissjoni f'Ottubru 2009, 
jgħid li ż-żewġ testijiet tas-SIS II li jimmarkaw stadju importanti huma previsti li jsiru fir-
raba' trimestru tal-2009 u fis-sajf tal-2010. Kif hemm mitlub fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
4 u l-5 ta' Ġunju 2009, il-proġett attwali tas-SIS II qed jitkompla bħala kwistjoni ta' prijorità, 
iżda pjan ta' kontinġenza (SIS I+RE) qed jinżamm f’riserva: Jekk xi wieħed minn dawn it-
testijiet li jimmarkaw stadju importanti kellu jfalli, il-Kunsill jistieden lill-Kummissjoni biex 
twaqqaf il-proġett (klawżola ta’ giljottina) u biex taqleb għas-soluzzjoni alternattiva teknika 
SIS 1+RE sakemm il-Kunsill ma jiddeċidix b'maġġoranza kkwalifikata kontra din l-għażla ta’ 
azzjoni. F’din il-laqgħa tal-Kunsill, il-fattibilità teknika tas-sistema alternativa SIS I+RE ġiet 
ikkonfermata. Huwa għalhekk li l-Kummissjoni ppreżentat il-pakkett il-ġdid ta' proposti 
(COM(2009)0508 u COM(2010)0015) li jemendaw iż-żewġ stumenti legali dwar il-
migrazzjoni mis-SIS I+ għas-SIS tat-tieni ġenerazzjoni.

Il-prekundizzjonijiet għall-migrazzjoni mhux se jiġu ssodisfati qabel it-30 ta’ Ġunju 2010, u l-
migrazzjoni lanqas mhi se titlesta qabel l-aħħar trimestru tal-2011. Sabiex is-SIS II tkun tista' 
ssir operazzjonali kif mitlub mir-Regolament (KE) 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI u 
f’każ li tfalli fit-testijiet, irid jiġi maħsub malajr kemm jista’ jkun xenarju alternattiv u 
jitqiegħdu għad-disponibilità tal-partijiet ikkonċernati kollha l-implikazzjonijiet finanzjarji 
sħaħ.

L-ispejjeż għall-iżvilupp tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni kif 
ukoll l-ispejjeż għat-twaqqif,l-ittestjar, l-operazzjoni, il-migrazzjoni u l-manutenzjoni tas-
SIS II Ċentrali u tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni għandhom jiġu koperti mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-ispejjeż tall-iżvilupp, l-istabbiliment, l-ittestjar, il-
migrazzjoni, it-tħaddim u l-manutenzjoni għas-sistemi nazzjonali għandhom jitħallsu mill-
Istat Membru kkonċernat. L-ispejjeż għall-Bord ta’ Tmexxija tal-Programm Globali (GPMB) 
se jiġu koperti mill-fondi diġà allokati sal-2013.

Mill-2002 ’l hawn intefqu EUR 48.5 miljun fuq l-iżvilupp tal-istrument ta’ migrazzjoni biss, 
filwaqt li l-ispejjeż operazzjonali jammontaw għal EUR 33 miljun oħra. Waqt dan iż-żmien il-
kuntrattur kemm-il darba kiser l-obbligi kuntrattwali u t-testijiet ma wrewx li l-pjattaforma 
qed taħdem kif suppost, sitwazzjoni li qajmet dubji dwar il-fattibilità teknika ġenerali tas-SIS 
II. Barra minn hekk, il-kuntrattur irċieva EUR 1.93 miljun għal testijiet tas-sistema fl-2009 
filwaqt li l-multi lill-konsorzju li, sal-aħħar tal-fażi kuntrattwali tat-testijiet ta’ operazzjoni 
f’Settembru 2009, ammontaw għal EUR 390,000, ġew imnaqqsa mill-fatturi. Barra minn 
hekk, EUR 1.26 miljun tħallas għall-ewwel test ta’ stadju importanti f’Jannar 2010. Dawn l-
ispejjeż addizzjonali kif ukoll il-finanzjament ulterjuri probabbli meħtieġ, f’każ li l-
migrazzjoni għas-SIS II tfalli u tiġi rrakkomandata soluzzjoni alternattiva, jitolbu għal 
skrutinju baġitarju aktar rigoruż.

Barra minn hekk, fid-dawl tar-restrizzjonijiet baġitarji estremi minħabba l-kriżi ekonomika, li 
qed jolqtu kemm lill-Istati Membri kif ukoll lill-UE nnifisha, u sabiex ma jibqgħux jitberbqu 
flejjes tajba f'dak li ma jgħoddx, jeħtieġ li jkun hemm rigorożità akbar fl-użu tal-
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approprjazzjonijiet għal sistema li s’issa naqset li tilħaq l-istandard meħtieġ. Ir-rapporteur 
jirrakkomanda li l-Parlament juża d-dritt tiegħu li jżomm fir-riserva l-fondi allokati għall-
migrazzjoni għas-SIS II sakemm isir ittestjar b’suċċess u verifika komprensiva bil-għan li 
jinżamm livell għoli ta’ sigurtà fi ħdan il-qasam tal-ġustizzja, libertà u sigurtà. Għalhekk qed 
jiġu proposti dawn l-emendi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta’ Riżoluzzjoni Leġiżlattiva
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ Riżoluzzjoni Leġiżlattiva Emenda

1a. Minkejja l-fatt li l-Kunsill qed jittratta 
s-SIS I+RE bħala pjan ta’ kontinġenza 
fil-każ ta’ falliment tas-SIS II, il-
Parlament Ewropew, bħala koleġiżlatur 
għall-implimentazzjoni tas-Sistema ta' 
Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni 
ġenerazzjoni (SIS II) (Regolament (KE) 
Nru 1987/20061) u awtorità baġitarja, 
jirriserva d-dritt tiegħu li jżomm fir-
riserva l-fondi li jridu jiġu allokati għall-
iżvilupp tas-SIS II fil-baġit annwali tal-
2011, sabiex jiżgura li jkun hemm 
skrutinju parlamentari sħiħ u 
superviżjoni kompleta tal-proċess;
_______________
1 ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-prekundizzjonijiet għall-migrazzjoni 
mhumiex se jiġu ssodisfati sat-30 ta' Ġunju 
2010. Sabiex l-SIS II tkun tista' ssir 
operattiva kif mitlub mir-Regolament (KE) 

(3) Il-prekundizzjonijiet għall-migrazzjoni 
mhumiex se jiġu ssodisfati sat-30 ta' Ġunju 
2010. Sabiex l-SIS II tkun tista' ssir 
operattiva kif mitlub mir-Regolament (KE) 
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1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI, 
ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008 u d-
Deċiżjoni 2008/839/ĠAI għandhom 
għalhekk ikomplu japplikaw sakemm tkun 
tlestiet il-migrazzjoni.

1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI, 
ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008 u d-
Deċiżjoni 2008/839/ĠAI għandhom 
għalhekk ikomplu japplikaw sakemm tkun 
tlestiet il-migrazzjoni. Fil-każ li l-proġett 
attwali SIS II ifalli, wara t-testijiet, 
għandha titfassal soluzzjoni teknika 
alternattiva u l-implikazzjonijiet 
finanzjarji sħaħ tagħha għandhom jiġu 
żvelati lill-partijiet kollha kkonċernati. 

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Pjan tekniku ta' kontinġenza għall-
kisba tal-funzjonalitajiet tal-SIS II 
għandu jkun previst. Id-deskrizzjoni tal-
komponenti tekniċi tal-arkitettura tal-
migrazzjoni għaldaqstant għandha tiġi 
adattata sabiex tagħmel possibbli 
soluzzjoni teknika oħra dwar l-iżvilupp tal-
SIS II Ċentrali.

(6) Dan ir-Regolament għandu 
jippermetti l-migrazzjoni għal 
soluzzjonijiet tekniċi alternattivi eventwali 
fil-każ li l-proġett attwali SIS II ma jkunx 
jista' jiġi implimentat b’suċċess. Id-
deskrizzjoni tal-komponenti tekniċi tal-
arkitettura tal-migrazzjoni għaldaqstant 
għandha tiġi adattata sabiex tagħmel 
possibbli soluzzjoni teknika alternattiva
dwar l-iżvilupp tal-SIS II Ċentrali. Kull 
soluzzjoni teknika alternattiva bħal din 
għandha tkun effikaċi f’dik li hi nefqa u 
tiġi implimentata skont kalendarju preċiż 
u raġonevoli. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta fi żmien xieraq valutazzjoni 
baġitarja bir-reqqa tal-ispejjeż assoċjati 
ma’ din is-soluzzjoni teknika alternattiva.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni attwali tal-istrumenti tal-migrazzjoni għandha tqis il-fatt li s-SIS II għadha ma 
ġietx ittestjata b'suċċess u li l-Kunsill żamm SIS I+ RE bħala pjan ta' kontinġenza. F'każ li t-
testijiet ta’ stadju ta’ importanza jfallu, għandu jkun possibbli li ssir qalba ta’ malajr għal 
soluzzjoni alternattiva li tkun ippruvata li hi effikaċi f’dik li hi nefqa, mingħajr id-dewmien 
ikkawżat minn reviżjoni oħra tal-qafas legali.
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Deċiżjoni 2008/839/ĠAI
 Artikolu 17a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 esperti. Massimu ta' tmien 
esperti u numru ugwali ta' sostituti 
għandhom jiġu nnominati mill-Istati 
Membri li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill. Żewġ 
esperti u żewġ sostituti għandhom jiġu 
nnominati mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni minn fost l-uffiċjali tal-
Kummissjoni. L-uffiċjali l-oħra tal-
Kummissjoni li jkollhom interess fil-
proċeduri jistgħu jattendu l-laqgħat tal-
GPMB.

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 esperti. Massimu ta' tmien 
esperti u numru ugwali ta' sostituti 
għandhom jiġu nnominati mill-Istati 
Membri li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill. Żewġ 
esperti u żewġ sostituti għandhom jiġu 
nnominati mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni minn fost l-uffiċjali tal-
Kummissjoni. L-uffiċjali l-oħra tal-
Kummissjoni li jkollhom interess fil-
proċeduri jistgħu jattendu l-laqgħat tal-
GPMB. Membri tal-Parlament Ewropew li 
jkunu interessati jew uffiċjali mid-
dipartimenti rilevanti tal-politika fil-
Parlament Ewropew jistgħu jattendu 
għal-laqgħat tal-GPMB.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
 Deċiżjoni 2008/839/ĠAI 
 Artikolu 17a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-GPMB għandu jistabbilixxi t-termini 
ta' referenza tiegħu stess. Dawn għandhom 
jidħlu fis-seħħ wara li tingħata opinjoni 
favorevoli mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni.

5. Il-GPMB għandu jistabbilixxi t-termini 
ta' referenza tiegħu stess. Dawn għandhom 
jidħlu fis-seħħ wara li tingħata opinjoni 
favorevoli mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni. It-termini ta’ referenza tal-
GPMB għandhom jinkludu rekwiżit li jiġu 
ppubblikati rapporti regolari u li dawn ir-
rapporti jkunu disponibbli għall-
Parlament Ewropew sabiex ikun żgurat li 
jkun hemm skrutinju sħiħ u superviżjoni 
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parlamentari kompleta.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Deċiżjoni 2008/839/ĠAI
 Artikolu 17a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għall-Artikolu 15(2), l-ispejjeż 
amministrattivi u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tal-GPMB 
għandhom jinġarru mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea, safejn dawn ma jkunux 
irrimborsati minn sorsi oħra. Fir-rigward 
tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-esperti fil-
GPMB nnominati mill-Istati Membri li 
jaġixxu fi ħdan il-Kunsill u esperti 
mistiedna skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu li jirriżultaw f'konnessjoni mal-
ħidma tal-GPMB, ir-'Regoli dwar ir-
rimbors tal-ispejjeż li jsiru minn persuni 
minn barra l-Kummissjoni mistiedna 
sabiex jattendu laqgħat f'kapaċità ta' 
esperti' tal-Kummissjoni għandhom 
japplikaw.

6. Bla ħsara għall-Artikolu 15(2), l-ispejjeż 
amministrattivi u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tal-GPMB 
għandhom jinġarru mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea, safejn dawn ma jkunux 
irrimborsati minn sorsi oħra. Fir-rigward 
tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-esperti fil-
GPMB nnominati mill-Istati Membri li 
jaġixxu fi ħdan il-Kunsill u esperti 
mistiedna skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu li jirriżultaw f'konnessjoni mal-
ħidma tal-GPMB, ir-'Regoli dwar ir-
rimbors tal-ispejjeż li jsiru minn persuni 
minn barra l-Kummissjoni mistiedna 
sabiex jattendu laqgħat f'kapaċità ta' 
esperti' tal-Kummissjoni għandhom 
japplikaw. L-approprjazzjonijiet neċessarji 
sabiex jiġu koperti l-ispejjeż li jirriżultaw 
mil-laqgħat tal-GPMB se jiġu mill-
approprjazzjonijiet li bħalissa huma 
previsti fil-Programmazzjoni Finanzjarja 
2010-2013 għas-Sistema tal-
Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni 
ġenerazzjoni (SIS II).
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