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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul și-a exprimat în mod repetat regretul cu privire la întârzierile în dezvoltarea 
proiectului SIS II. A făcut acest lucru, de exemplu, la 22 octombrie 2009, când a adoptat o 
rezoluție referitoare la progresele la nivelul Sistemului de Informații Schengen II și la nivelul 
Sistemului de Informații privind Vizele.

Raportul privind dezvoltarea SIS II, publicat de Comisie în octombrie 2009, menționează 
faptul că testele celor două etape de referință pentru SIS II urmează să aibă loc în cel de-al 
patrulea trimestru al anului 2009 și în vara lui 2010. În conformitate cu concluziile Consiliului 
din 4-5 iunie 2009, continuarea proiectului actual SIS II este o prioritate, dar se menține ca 
rezervă un plan de urgență (SIS 1+RE). În situația în care oricare dintre testele etapelor de 
referință ar înregistra un eșec, Consiliul solicită Comisiei să sisteze proiectul („clauza 
ghilotină”) și să opteze pentru soluția tehnică alternativă SIS 1+RE, în afara cazului în care 
Consiliul decide cu majoritate calificată împotriva aplicării acestei soluții. În cadrul acestei 
reuniuni a Consiliului, fezabilitatea tehnică a sistemului alternativ SIS 1+RE este confirmată.
Din aceste motive, Comisia a înaintat noul pachet de propuneri [COM(2009)0508 și 
COM(2010)0015] de modificare a celor două instrumente juridice referitoare la migrarea de 
la SIS 1 + la SIS din a doua generație. 
Premisele pentru migrare nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010, iar migrarea nu va 
încheiată până în cel de-al patrulea trimestru al anului 2011. Pentru ca SIS II să devină 
operațional, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 
2007/533/JAI și în cazul eșecului acestuia după testare, ar trebui avut în vedere un scenariu 
alternativ, iar totalitatea implicațiilor financiare ar trebui să fie adusă la cunoștința tuturor 
părților interesate cât mai curând posibil.
Costurile aferente dezvoltării Sistemului de Informații Schengen din a doua generație, precum 
și costurile aferente înființării, testării, migrării, funcționării și întreținerii sistemului SIS II 
central și ale infrastructurii de comunicații vor fi suportate din bugetul general al Uniunii 
Europene. Costurile aferente dezvoltării, înființării, testării, migrării, funcționării și întreținerii 
sistemelor naționale sunt suportate de statul membru în cauză. Costurile aferente activităților 
Consiliului pentru gestionarea programului global (GPMB) sunt acoperite, până în 2013, din 
fondurile deja alocate.

Începând din 2002, 48,5 milioane EUR au fost cheltuiți exclusiv pentru dezvoltarea 
instrumentului de migrare, în timp ce costurile operaționale au reprezentat un cuantum de încă 
33 milioane EUR. În această perioadă, contractantul a încălcat în mod repetat obligațiile 
contractuale, iar testele nu au demonstrat că platforma funcționează adecvat, ceea ce a creat 
incertitudini privind fezabilitatea tehnică a SIS II în general. În plus, contractantul a primit în 
2009 suma de 1,93 milioane EUR pentru testarea sistemului, în timp ce amenzile aplicate 
consorțiului, care se ridicau la 390 000 EUR la sfârșitul fazei contractuale a testelor 
operaționale în septembrie 2009, au fost compensate prin emiterea de facturi. O sumă 
suplimentară de 1,26 de milioane EUR a fost plătită pentru testul primei etape de referință în 
ianuarie 2010. Aceste cheltuieli suplimentare, precum și o eventuală investiție suplimentară, 
necesară în cazul în care migrarea către SIS II se soldează cu un eșec și se recomandă o 
soluție alternativă, fac necesar un control bugetar mult mai strict.

În plus, având în vedere constrângerile bugetare deosebite datorate crizei economice, atât 
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pentru statele membre, cât și pentru Uniunea însăși, și pentru a nu pierde în continuare 
fonduri utilizându-le într-un mod care s-a dovedit ineficient, este necesară o rigoare deosebită 
în utilizarea creditelor pentru un sistem care, până în prezent, nu s-a ridicat la standardele 
stabilite. Raportorul pentru aviz recomandă ca Parlamentul să se folosească de dreptul său de 
a păstra în rezervă fondurile alocate migrării la SIS II până la efectuarea cu succes a testelor și
până la desfășurarea unui audit cuprinzător, pentru a asigura și a menține un nivel ridicat de 
securitate în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție. Astfel se explică 
amendamentele propuse.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Draft Legislative Resolution
Punctul 1a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

1a. deși Consiliul are în vedere SIS 1+ RE 
ca un plan de urgență în eventualitatea 
unui eșec al SIS II, Parlamentul 
European, în calitate de colegislator și de 
autoritate bugetară, își rezervă dreptul de 
a păstra în rezervă fondurile care 
urmează să fie alocate pentru dezvoltarea 
SIS II în cadrul exercițiului bugetar 2011, 
pentru a asigura controlul parlamentar și 
supravegherea deplină a procesului.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi 
întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca 
SIS II să devină operațional, în 
conformitate cu cerințele Regulamentului 
(CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi 
întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca 
SIS II să devină operațional, în 
conformitate cu cerințele Regulamentului 
(CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 
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2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 
1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar 
trebui așadar să se aplice în continuare 
până la finalizarea migrării.

2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 
1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar 
trebui așadar să se aplice în continuare 
până la finalizarea migrării. În cazul unui 
eșec al SIS II după testele efectuate, ar 
trebui elaborat un mecanism alternativ, 
iar totalitatea implicațiilor financiare ale 
acestuia ar trebui să fie adusă la 
cunoștința tuturor părților interesate. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui prevăzut un plan de 
intervenție tehnică pentru atingerea 
funcționalităților SIS II. Descrierea 
componentelor tehnice ale arhitecturii de 
migrare ar trebui așadar adaptată pentru a 
permite identificarea unei alte soluții 
tehnice privind dezvoltarea SIS II central.

(6) Prezentul regulament ar trebui să 
permită migrarea către posibile soluții 
tehnice alternative în cazul în care SIS II 
nu poate fi pus în aplicare cu succes.  
Descrierea componentelor tehnice ale 
arhitecturii de migrare ar trebui, așadar,
adaptată pentru a se permite identificarea 
unei alte soluții tehnice privind dezvoltarea 
SIS II central. Toate soluțiile alternative ar 
trebui să fie rentabile și să fie 
implementate după un calendar precis și 
rezonabil. Comisia ar trebui să prezinte în
timp util o evaluare bugetară amănunțită 
a costurilor aferente unui asemenea 
mecanism alternativ. 

Or. en

Justificare

Actuala revizuire a instrumentelor de migrare ar trebui să țină seama de faptul că SIS II nu a 
fost încă testat cu succes și că SIS 1+ RE este considerat drept un plan de urgență de către 
Consiliu. În cazul în care testele etapelor de referință se soldează cu un eșec, trebuie să fie 
posibil să se opteze rapid pentru o soluție alternativă care și-a dovedit rentabilitatea, fără 
întârzierile provocate de o nouă revizuire a cadrului juridic.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Decizia 2008/839/JAI
 Articolul 17a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) GPMB va fi alcătuit din maximum 10 
experți. Cel mult opt experți și un număr 
egal de membri supleanți sunt desemnați 
de statele membre, acționând în cadrul 
Consiliului. Doi experți și doi membri 
supleanți sunt desemnați din rândul 
funcționarilor Comisiei de către directorul 
general care răspunde de direcția generală 
competentă din cadrul Comisiei. La 
reuniunile GPMB pot participa și alți 
funcționari ai Comisiei interesați de 
proceduri.

(2) GPMB va fi alcătuit din maximum 10 
experți. Cel mult opt experți și un număr 
egal de membri supleanți sunt desemnați 
de statele membre, acționând în cadrul 
Consiliului. Doi experți și doi membri 
supleanți sunt desemnați din rândul 
funcționarilor Comisiei de către directorul 
general care răspunde de direcția generală 
competentă din cadrul Comisiei. La 
reuniunile GPMB pot participa și alți 
funcționari ai Comisiei interesați de 
proceduri. Deputații în Parlamentul 
European interesați sau funcționarii din 
cadrul departamentelor tematice 
competente din Parlamentul European 
pot, de asemenea, să participe la reuniuni. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
 Decizia 2008/839/JAI
 Articolul 17a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) GPMB își stabilește mandatul. Acesta 
produce efecte în urma emiterii avizului 
favorabil de către directorul general al 
direcției generale competente din cadrul 
Comisiei.

(5) GPMB își stabilește mandatul. Acesta 
produce efecte în urma emiterii avizului 
favorabil de către directorul general al 
direcției generale competente din cadrul 
Comisiei. Mandatul include o cerință 
referitoare la publicarea de rapoarte 
periodice și la faptul că aceste rapoarte 
trebuie puse la dispoziția Parlamentului 
European, pentru a asigura controlul 
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parlamentar și supravegherea deplină.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Decizia 2008/839/JAI
 Articolul 17a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a se aduce atingere articolului 15 
alineatul (2), costurile administrative și 
cheltuielile cu deplasarea ocazionate de 
activitățile GPMB sunt suportate de la 
bugetul general al Uniunii Europene, în 
măsura în care nu sunt rambursate din alte 
surse. În ceea ce privește cheltuielile cu 
deplasarea ale experților din cadrul GPMB 
desemnați de statele membre acționând în 
cadrul Consiliului și ale experților invitați 
în temeiul alineatului (3) al prezentului 
articol, cheltuieli aferente activității 
GPMB, se aplică «Reglementarea Comisiei 
privind indemnizarea persoanelor din afara 
Comisiei convocate să participe la reuniuni 
în calitate de experți».

(6) Fără a se aduce atingere articolului 15 
alineatul (2), costurile administrative și 
cheltuielile cu deplasarea ocazionate de 
activitățile GPMB sunt suportate de la 
bugetul general al Uniunii Europene, în 
măsura în care nu sunt rambursate din alte 
surse. În ceea ce privește cheltuielile cu 
deplasarea ale experților din cadrul GPMB 
desemnați de statele membre acționând în 
cadrul Consiliului și ale experților invitați 
în temeiul alineatului (3) al prezentului 
articol, cheltuieli aferente activității 
GPMB, se aplică «Reglementarea Comisiei 
privind indemnizarea persoanelor din afara 
Comisiei convocate să participe la reuniuni 
în calitate de experți». Creditele necesare 
pentru a acoperi costurile ocazionate de 
reuniunile GPMB provin din creditele 
prevăzute în prezent în Programarea 
financiară 2010-2013 pentru Sistemul de 
Informații Schengen (SIS II).

Or. en


