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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Parlamentas daug kartų apgailestavo, kad vėluojama plėtoti SIS II projektą. Savo 
apgailestavimą jis pareiškė, pvz., 2009 m. spalio 22 d., kai patvirtino rezoliuciją dėl Šengeno 
informacinės sistemos II ir Vizų informacinės sistemos pažangos.

2009 m. spalio mėn. Komisijos išleistoje Šengeno informacinės sistemos sukūrimo pažangos 
ataskaitoje teigiama, kad du pagrindiniai gairėse numatyti SIS II bandymai turi būti atlikti 
2009 m. ketvirtame ketvirtyje ir 2010 m. vasarą. Kaip buvo raginama Tarybos 2009 m. 
birželio 4–5 d. išvadomse, tęsiamas dabartinis SIS II projektas, tačiau taip pat parengtas 
planas nenumatytiems atvejams (SIS+RE). If either of the milestone tests were to fail, the 
Council calls upon the COM to stop the project (guillotine-clause) and to switch to the 
technical alternative solution SIS 1+RE unless the Council decides with a qualified majority 
against this course of action. At this Council meeting, the technical feasibility of the 
alternative SIS 1+RE system is confirmed. Dėl šių priežasčių Komisija pateikė naują 
pasiūlymų paketą (COM(2009)0508 ir COM(2009)0015), pagal kurį keičiami du perėjimo 
nuo SIS I+ prie antrosios kartos SIS teisiniai dokumentai.
The preconditions for migration will not be met by 30 June 2010, nor will the migration be 
completed by the 4th quarter of 2011. In order for SIS II to become operational as required by 
Regulation (EC) 1987/2006 and Decision 2007/533/JHA and in case of its failure after 
testing, an alternative scenario should be envisaged and full financial implications made 
available to all parties concerned as soon as possible.

Costs for the development of the second generation Schengen Information System as well as 
costs of setting up, testing, migrating, operating and maintaining Central SIS II and the 
communication infrastructure are to be borne by the general budget of the European Union.
The costs of developing, setting up, testing, migrating, operating and maintaining for the 
national systems are borne by the Member State concerned. The costs for the Global 
Programme Management Board (GPMB) shall be covered by the funds already allocated until 
2013.

Since 2002 EUR 48.5 Mio have been spent on the development of the migration instrument 
alone, whereas operational costs amount to a further EUR 33 Mio. During this period, the 
contractor has repeatedly violated contractual obligations and tests have not proven the 
platform to function properly, putting the general technical feasibility of the SIS II into 
question. Furthermore, the contractor has received EUR 1.93 Mio for system tests in 2009 
while the fines to the consortium amounting to 390 000 Euro at the end of the contractual 
phase of the operation tests in September 2009 have been offset against invoices. A further 
EUR 1.26 Mio has been paid for the first milestone test in January 2010. These additional 
expenses as well as a probable further investment necessary, should a migration to SIS II fail 
and an alternative solution be recommended, call for much tighter budgetary scrutiny.

Furthermore, in view of extreme budgetary constraints because of the economic crisis, both 
for Member States and for the Union itself, and so as not to continue to throw good money 
after bad, particular rigour is called for in using appropriations for a system which has so far 
failed to reach the required standard. Your rapporteur recommends Parliament uses its right to 
hold funds allocated to the migration to the SIS II in reserve pending successful testing and a 
comprehensive audit so as to ensure and maintain a high level of security within the area of 
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justice, freedom and security. Dėl šios priežasties siūlomi pakeitimai.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Notwithstanding the fact that Council 
is treating SIS 1+ RE as a contingency 
plan in the event of a failure of SIS II, the 
European Parliament, as co-legislator 
and budgetary authority, reserves its right 
to hold in reserve the funds to be allocated 
for the development of the SIS II in the 
2011 annual budget, in order to ensure 
full parliamentary scrutiny and oversight 
of the process.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Išankstinės su perėjimu susijusios 
sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. 
įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų 
veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) 
Nr. 1987/2006 ir 
Sprendimu 2007/533/TVR, 
Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir 
Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti 
taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.

3) Išankstinės su perėjimu susijusios 
sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. 
įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų 
veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) 
Nr. 1987/2006 ir 
Sprendimu 2007/533/TVR, 
Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir 
Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti 
taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos. In 
the event of a failure of SIS II after 
testing, an alternative mechanism should 
be devised and its full financial 
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implications should be disclosed to all 
parties concerned.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Reikėtų numatyti techninį nenumatytų 
atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II 
funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai 
pakeisti perėjimo architektūros techninių 
komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę 
SIS II būtų galima taikyti kitą techninį 
sprendimą.

6) This Regulation should allow for 
migration to possible alternative technical 
solutions in the event that SIS II cannot 
be implemented successfully. Dėl to 
reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo 
architektūros techninių komponentų 
aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų 
galima taikyti kitą techninį sprendimą. Any 
alternative solution should be cost-
effective and implemented in accordance 
with a precise and reasonable timetable. 
The Commission should present a 
thorough budgetary assessment of the 
costs associated with such an alternative 
mechanism in a timely fashion. 

Or. en

Pagrindimas

The current revision of the migration instruments should allow for the fact that SIS II has not 
yet been tested successfully and that the Council is treating SIS 1+ RE as a contingency plan. 
Should the milestone tests fail, it has to be possible to switch quickly to an alternative solution 
proven cost-effective, without the delays caused by another revision of the legal framework.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Sprendimas 2008/839/TVR
17a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 
10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos 
Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis 
ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių.
Atsakingo Komisijos generalinio 
direktorato generalinis direktorius paskiria 
du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie 
turi būti Komisijos pareigūnai. BPV 
posėdžiuose gali dalyvauti kiti 
suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 
10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos 
Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis 
ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių.
Atsakingo Komisijos generalinio 
direktorato generalinis direktorius paskiria 
du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie 
turi būti Komisijos pareigūnai. BPV 
posėdžiuose gali dalyvauti kiti 
suinteresuoti Komisijos pareigūnai.
Interested Members of the European 
Parliament or officials from relevant 
policy departments in the European 
Parliament may also attend the meetings.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Sprendimas 2008/839/TVR
17a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. BPV parengia savo įgaliojimus.
Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo 
Komisijos generalinio direktorato 
generalinis direktorius pareiškia palankią 
nuomonę.

5. BPV parengia savo įgaliojimus.
Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo 
Komisijos generalinio direktorato 
generalinis direktorius pareiškia palankią 
nuomonę. The terms of reference shall 
include a requirement to publish regular 
reports and that those reports be made 
available to the European Parliament in 
order to ensure full parliamentary 
scrutiny and oversight.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Sprendimas 2008/839/TVR
17a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl 
BPV veiklos atsirandančios 
administracinės ir kelionių išlaidos 
padengiamos iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš 
kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės 
narės, veikdamos Taryboje, paskiria 
dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie 
pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, 
kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu 
BPV, taikomos „Komisijos ekspertais 
pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų 
atlyginimo taisyklės.

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl 
BPV veiklos atsirandančios 
administracinės ir kelionių išlaidos 
padengiamos iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš 
kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės 
narės, veikdamos Taryboje, paskiria 
dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie 
pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, 
kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu 
BPV, taikomos „Komisijos ekspertais 
pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų 
atlyginimo taisyklės. Asignavimai, kurių 
reikia dėl BPV susitikimų 
atsirandančioms išlaidoms padengti, bus 
skiriami iš šiuo metu 2010-2013 m. 
finansiniame programavime Šengeno 
informacinei sistemai (SIS II) numatytų 
asignavimų.

Or. en


