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ĪSS PAMATOJUMS

Parlaments ir atkārtoti nosodījis SIS II projekta izstrādes aizkavēšanos. Tas to darīja, 
piemēram, 2009. gada 22. oktobrī, kad pieņēma rezolūciju par Šengenas Informācijas 
sistēmas II un Vīzu informācijas sistēmas ieviešanas gaitu.

SIS II izstrādes progresa ziņojumā, ko Komisija publicēja 2009. gada oktobrī, teikts, ka divi 
SIS II starpposma testi ir paredzēti 2009. gada ceturtajā ceturksnī un 2010. gada vasarā.
Padomes 2009. gada 4. un 5. jūnija secinājumos tika aicināts pašreizējo SIS II projektu 
turpināt kā prioritāru jautājumu, bet ārkārtas rīcības plānu (SIS 1+RE) paturēt rezervē. Ja kāds 
no starpposma testiem būs nesekmīgs, Padome aicina Komisiju pārtraukt projekta īstenošanu 
(„giljotīnas atruna”) un pāriet uz alternatīvu tehnisko risinājumu SIS 1+RE, ja vien Padome ar 
kvalificētu balsu vairākumu nepieņem lēmumu pret šādu rīcību. Padomes sanāksmē 
apstiprināts, ka tehniski ir iespējams īstenot alternatīvo SIS 1+RE sistēmu. Tāpēc Komisija ir 
iesniegusi šo jauno priekšlikumu kopumu (COM(2009)0508 un COM(2010)0015), lai grozītu 
divus juridiskos instrumentus par migrēšanu no SIS I+ uz otrās paaudzes SIS.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam nebūs iespējams izpildīt migrācijas priekšnoteikumus, arī pašu 
migrāciju nebūs iespējams pabeigt līdz 2011. gada 4. ceturksnim. Lai SIS II sāktu darboties 
atbilstīgi Regulai Nr. (EK) 1987/2006 un Lēmumam 2007/533/TI, kā arī nesekmīga testa 
gadījumā, pēc iespējas ātrāk jāparedz alternatīvs scenārijs un visām iesaistītajām pusēm jādara 
pieejama visa informācija par tā finansiālo ietekmi.
Izmaksas, kas saistītas ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas izstrādi, kā arī 
centrālās SIS II un sakaru infrastruktūras uzstādīšanu, testēšanu, migrēšanu uz tām, to darbību 
un uzturēšanu, ir jāsedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Izmaksas, kas saistītas ar 
valstu sistēmu izveidi, uzstādīšanu, testēšanu, migrāciju uz tām, to darbību un uzturēšanu, 
jāsedz attiecīgajām dalībvalstīm. Ar Vispārējās programmu vadības valdi (VPVV) saistītās 
izmaksas tiks segtas no līdzekļiem, kas piešķirti līdz 2013. gadam.

Kopš 2002. gada tikai migrācijas instrumenta izstrādei vien ir iztērēti 48,5 miljoni eiro, un 
darbības izmaksu segšanai būs vajadzīgi vēl 33 miljoni eiro. Pa šo laiku līgumslēdzējs ir 
vairākkārt pārkāpis līguma noteikumus, un testi nav pierādījuši, ka platforma funkcionē 
pienācīgi, tāpēc ir šaubas par to, vai SIS II īstenošana ir tehniski iespējama. Turklāt sistēmas 
testu veikšanai 2009. gadā līgumslēdzējs saņēma 1,93 miljonus eiro, tajā pašā laikā soda 
naudas 390 000 eiro apmērā darbības testu līgumperioda beigās 2009. gada septembrī tika 
kompensētas rēķinos. Vēl 1,26 miljoni eiro tika samaksāti par starpposma testu, kas veicams 
2010. gada janvārī. Šīm papildu izmaksām, kā arī iespējamajām turpmāk nepieciešamajām 
investīcijām, ja migrēšana uz SIS II nebūs iespējama un tiks ieteikts alternatīvs risinājums, ir 
vajadzīga stingrāka budžeta kontrole.

Turklāt, ņemot vērā ārkārtīgi saspringto budžeta situāciju gan dalībvalstīs, gan Eiropas 
Savienībā, kas saistīta ar ekonomisko krīzi, un, lai neturpinātu līdzekļu šķērdēšanu tikai tāpēc 
vien, ka maksāts līdz šim, īpaši uzmanīgi jārīkojas ar apropriācijām sistēmai, kas līdz šim nav 
atbildusi vajadzīgajam standartam.  Referents ierosina Parlamentam izmantot savas tiesības 
paturēt migrēšanai uz SIS II piešķirtos līdzekļus rezervē līdz brīdim, kamēr tests ir sekmīgs un 
ir veikta visaptveroša revīzija, lai nodrošinātu un uzturētu augstu drošības līmeni brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā. No minētā izriet ierosinātie grozījumi.
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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neraugoties uz to, ka Padome SIS 
1+RE uzskata par ārkārtas plānu 
gadījumā, ja SIS II izrādās nesekmīga, 
Eiropas Parlaments kā viens no 
likumdevējiem un budžeta lēmējiestāde 
patur tiesības 2011. gada budžetā SIS II 
izveidei piešķiramos līdzekļus iekļaut 
rezervē, lai nodrošinātu pilnīgu 
parlamentārās pārbaudes īstenošanu un 
to, ka šis process ir pārskatāms.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 
2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai 
SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts 
Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 
2007/533/TI, ir jāturpina piemērot Regulu 
(EK) Nr. 1104/2008 un 
Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir 
pabeigta.

(3) Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 
2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai 
SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts 
Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 
2007/533/TI, ir jāturpina piemērot Regulu 
(EK) Nr. 1104/2008 un 
Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir 
pabeigta. Ja SIS II testi ir nesekmīgi, 
jāizveido alternatīvs mehānisms un visām 
iesaistītajām pusēm jādara pieejama visa 
informācija par tā finansiālo ietekmi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir jāparedz tehniskais ārkārtas rīcības 
plāns SIS II funkciju īstenošanai. Tāpēc ir 
jāpielāgo migrēšanas arhitektūras tehniskie 
komponenti, lai būtu iespējams cits 
tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās 
SIS II attīstību.

(6) Šai regulai jādara iespējama 
migrēšana uz alternatīvu tehnisko 
risinājumu gadījumā, ja SIS II sekmīga 
īstenošana nav iespējama. Ir jāpielāgo 
migrēšanas arhitektūras tehniskie 
komponenti, lai būtu iespējams cits 
tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās 
SIS II attīstību. Jebkuram tehniskajam 
risinājumam ir jābūt izmaksu ziņā 
lietderīgam, un tas jāīsteno saskaņā ar 
precīzu un samērīgu grafiku. Komisijai ir 
jāiesniedz detalizēts budžeta novērtējums 
attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar 
šāda alternatīva mehānisma savlaicīgu 
izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā migrēšanas instrumentu pārskatīšanā vajadzētu ņemt vērā to, ka SIS II testi līdz 
šim nav bijuši sekmīgi un Padome SIS 1+RE uzskata par ārkārtas plānu. Ja plānotie 
starpposma testi būs nesekmīgi, ir jābūt iespējai pārslēgties uz tādu alternatīvu risinājumu, 
kura izmaksu lietderība ir pierādīta, ātri un bez aizkavēšanās, ko izraisītu tiesiskā regulējuma 
vēl viena pārskatīšana.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Lēmums 2008/839/TI
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. VPVV ir ne vairāk kā 10 eksperti 
Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne 
vairāk kā astoņus ekspertus un tikpat lielu 
skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas 

2. VPVV ir ne vairāk kā 10 eksperti 
Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne 
vairāk kā astoņus ekspertus un tikpat lielu 
skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas 
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ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no 
Komisijas amatpersonu vidus ieceļ divus 
ekspertus un divus aizstājējus. VPVV 
sanāksmēs var piedalīties citas ieinteresētas 
Komisijas amatpersonas.

ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no 
Komisijas amatpersonu vidus ieceļ divus 
ekspertus un divus aizstājējus. VPVV 
sanāksmēs var piedalīties citas ieinteresētas 
Komisijas amatpersonas. Sanāksmes var 
apmeklēt arī ieinteresētie Eiropas 
Parlamenta deputāti vai amatpersonas no 
attiecīgajiem Eiropas Parlamenta 
politikas departamentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas 
stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas 
atbildīgā ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu 
atzinumu.

5. VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas 
stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas 
atbildīgā ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu 
atzinumu. Nolikumā jāiekļauj prasība 
publicēt regulārus ziņojumus un darīt tos 
pieejamus Eiropas Parlamentam, lai 
nodrošinātu pilnīgu parlamentāro 
uzraudzību un pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV 
darbību dēļ radušās administratīvās 

6. Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV 
darbību dēļ radušās administratīvās 
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izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, 
ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem 
līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, 
kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas 
Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti 
piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, 
ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV 
darbu piemēro Komisijas „Noteikumus par 
to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas 
Komisijā nenodarbinātām personām, kuras 
kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties 
sanāksmēs”.

izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, 
ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem 
līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, 
kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas 
Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti 
piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, 
ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV 
darbu piemēro Komisijas „Noteikumus par 
to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas 
Komisijā nenodarbinātām personām, kuras 
kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties 
sanāksmēs”. Vajadzīgās apropriācijas, lai 
segtu VPVV sanāksmju izmaksas, iegūst 
no apropriācijām, kas pašreiz ir 
paredzētas finanšu plānā 2010.–
2013. gadam attiecībā uz Šengenas 
Informācijas sistēmu (SIS II).

Or. en


