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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Parlament již několikrát vyslovil politování nad zpožděním vývoje projektu SIS II. Učinil tak 
např. 22. října 2009, kdy schválil usnesení o pokroku v zavádění Schengenského 
informačního systému II a Vízového informačního systému.

Zpráva o pokroku ve vývoji SIS II, kterou Komise zveřejnila v říjnu 2009, uvádí, že dva tzv. 
milníkové testy SIS II jsou plánovány na čtvrté čtvrtletí roku 2009 a léto roku 2010. 
V souladu s výzvou obsaženou v závěrech zasedání Rady ze dne 4.–5. června 2009 současný 
projekt SIS II pokračuje a je prioritou, avšak pohotovostní plán (SIS 1+RE) je stále v rezervě. 
Pokud kterýkoli milníkový test neuspěje, Rada vyzývá Komisi, aby projekt ukončila (tzv. 
ukončovací klauzule) a bezodkladně přešla na alternativní řešení SIS 1+RE, ledaže by Rada 
rozhodla kvalifikovanou většinou postupovat jinak. Na tomto zasedání Rada potvrdila 
technickou proveditelnost alternativního systému SIS 1+RE. Komise proto předložila nový 
balíček návrhů (KOM(2009)0508 a KOM(2010)0015), které mění oba právní nástroje,
týkající se přechodu z SIS I+ na SIS druhé generace. 

Předběžné podmínky nutné k přechodu nebudou do 30. června 2010 splněny a přechod také 
nebude ve čtvrtém čtvrtletí 2011 dokončen. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 
2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stalo plně funkčním. Pokud navíc provedené 
testy prokáží selhání tohoto projektu, měl by být naplánován alternativní scénář a všem 
zúčastněným stranám zpřístupněn co nejdříve audit veškerých finančních dopadů.
Náklady na vývoj SIS druhé generace, stejně jako náklady na zřízení, testování, přechod, 
provoz a údržbu Centrálního SIS II a komunikační infrastruktury, jsou hrazeny ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie. Náklady na vývoj, zřízení, testování, přechod, provoz a údržbu 
vnitrostátních systémů, jsou hrazeny dotyčným členským státem. Náklady na zřízení Rady 
pro globální řízení programu (GPMB) jsou hrazeny z prostředků vyčleněných na období 
do roku 2013.

Od roku 2002 již bylo vyčleněno 48,5 mil. EUR, a to pouze na vývoj nástroje přechodu, 
zatímco provozní náklady činí dalších 33 mil. EUR. Během tohoto období dodavatel 
opakovaně porušil smluvní závazky a provedené testy neprokázaly řádné fungování 
platformy, což zpochybňuje celkovou technickou proveditelnost systému SIS II. Mimo to, 
dodavatel v roce 2009 obdržel 1,93 mil. EUR za účelem testování systému, zatímco pokuta ve 
výši 390 000 EUR udělená konsorciu v závěru smluvní fáze provozního testování v září 2009 
byla uhrazena jako kompenzace oproti faktuře. Dalších 1,26 mil. EUR bylo uvolněno na první 
milníkové testy, jež proběhly v lednu 2010. Tyto dodatečné náklady, jakožto další 
pravděpodobné investice nutné v případě, že se přechod na SIS II nezdaří a bude doporučeno 
alternativní řešení, vyzývají k mnohem důkladnější rozpočtové kontrole.

S ohledem na mimořádně napjaté rozpočty jak členských států, tak samotné Unie v důsledku 
hospodářské krize a s cílem zabránit dalšímu zbytečnému plýtvání finančních prostředků je 
mimo jiné nutné, aby byly prostředky vyčleněné na systém, který zatím nedosáhl 
požadovaného standardu, využívány s maximální opatrností. Zpravodaj doporučuje, aby 
Parlament využil svého práva držet prostředky vyčleněné k přechodu na SIS II v rezervě, a to 
až do konce úspěšného testování a do té doby, než bude vyhotoven komplexní audit, s cílem 
zaručit vysokou úroveň bezpečnosti v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. To je také 
důvodem předložení pozměňovacích návrhů.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Bez ohledu na to, že Rada považuje 
SIS 1+ RE za pohotovostní plán pro 
případ neúspěchu SIS II, Evropský 
parlament si, jakožto spolutvůrce 
právních předpisů a součást rozpočtového 
orgánu, vyhrazuje právo držet v rezervě 
prostředky vyčleněné na vývoj SIS II pro 
rozpočtový rok 2011, s cílem zajistit plnou 
parlamentní kontrolu a dohled nad 
procesem přechodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu 
však do 30. června 2010 nebudou splněny. 
Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 
2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí 
SIS II stalo plně funkčním, proto by se 
nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 
2008/839/SVV měly uplatňovat až do 
dokončení přechodu na prostředí SIS II.

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu 
však do 30. června 2010 nebudou splněny. 
Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 
2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí 
SIS II stalo plně funkčním, proto by se
nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 
2008/839/SVV měly uplatňovat až do 
dokončení přechodu na prostředí SIS II.
Pokud provedené testy prokáží selhání 
SIS II, měl by být naplánován alternativní 
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mechanismus a všechny zúčastněné 
strany by měly být obeznámeny s 
komplexními finančními dopady. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Měl by být vypracován technický 
pohotovostní plán pro dosažení 
dostupnosti funkcí systému SIS II. Popis 
technických složek architektury přechodu 
by proto měl být uzpůsoben tomu, aby byl 
použitelný s jiným technickým řešením 
týkajícím se vývoje Centrálního SIS II.

(6) Toto nařízení by mělo umožnit 
přechod na případná alternativní 
technická řešení v případě, že nebude 
možné úspěšné provedení SIS II. Popis 
technických složek architektury přechodu 
by měl být uzpůsoben tomu, aby byl 
použitelný s jiným technickým řešením 
týkajícím se vývoje Centrálního SIS II. 
Jakékoli alternativní řešení by mělo být 
rentabilní a mělo by se provádět podle 
přesně stanoveného a reálného 
harmonogramu. Komise by měla včas 
předložit podrobné finanční ohodnocení 
nákladů souvisejících s tímto 
alternativním mechanismem. 

Or. en

Odůvodnění

Současná revize nástrojů přechodu by měla zohlednit skutečnost, že SIS II zatím nebyl 
úspěšně otestován a že Rada pokládá SIS 1+ RE za pohotovostní plán. V případě neúspěchu 
milníkových testů musí být možný rychlý přechod na alternativní řešení, které se osvědčilo 
jako rentabilní, bez jakýchkoli odkladů způsobených další revizí právního rámce.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
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Rozhodnutí 2008/839/SVV
 Čl. 17 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Radu GPMB tvoří maximálně 10 
odborníků. Členské státy, které působí v 
rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a 
stejný počet náhradníků. Dva odborníci a 
dva náhradníci budou jmenováni 
generálním ředitelem odpovědného 
generálního ředitelství Komise z řad 
úředníků Komise. Jednání GPMB se 
mohou účastnit další úředníci Komise, 
kteří mají zájem na projednávaných 
otázkách.

2. Radu GPMB tvoří maximálně 10 
odborníků. Členské státy, které působí v 
rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a 
stejný počet náhradníků. Dva odborníci a 
dva náhradníci budou jmenováni 
generálním ředitelem odpovědného 
generálního ředitelství Komise z řad 
úředníků Komise. Jednání GPMB se 
mohou účastnit další úředníci Komise, 
kteří mají zájem na projednávaných 
otázkách. Jednání se také mohou účastnit 
poslanci Evropského parlamentu či 
úředníci z příslušných tématických 
oddělení Evropského parlamentu, kteří 
projeví zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Rozhodnutí 2008/839/SVV
 Čl. 17 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah 
svého mandátu. Mandát nabývá účinku 
poté, co generální ředitel odpovědného 
generálního ředitelství Komise vydá 
příznivé stanovisko.

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah 
svého mandátu. Mandát nabývá účinku 
poté, co generální ředitel odpovědného 
generálního ředitelství Komise vydá 
příznivé stanovisko. Rozsah mandátu 
zahrne požadavek na zveřejňování 
pravidelných zpráv, které budou 
zpřístupněny Evropskému parlamentu s 
cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu 
a dohled.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Rozhodnutí 2008/839/SVV
 Čl. 17 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Administrativní a cestovní náklady 
vyplývající z činností GPMB se hradí ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud 
nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je 
dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní 
náklady odborníků rady GPMB 
jmenovaných členskými státy, které působí 
v rámci Rady, a odborníků pozvaných 
v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, 
které vznikají v souvislosti s prací rady 
GPMB, použijí se Předpisy o úhradě 
výdajů externích odborníků pozvaných na 
zasedání Komise.

6. Administrativní a cestovní náklady 
vyplývající z činností GPMB se hradí ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud 
nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je 
dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní 
náklady odborníků rady GPMB 
jmenovaných členskými státy, které působí 
v rámci Rady, a odborníků pozvaných 
v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, 
které vznikají v souvislosti s prací rady 
GPMB, použijí se Předpisy o úhradě 
výdajů externích odborníků pozvaných na 
zasedání Komise. Potřebné prostředky na 
pokrytí nákladů na zasedání rady GPMB 
se čerpají z prostředků určených ve 
finančním plánu na období 2010–2013 na 
Schengenský informační systém (SIS II).

Or. en


