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Pozměňovací návrh 12
Alexander Alvaro

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. Bez ohledu na to, že Rada považuje 
SIS 1+ RE za náhradní plán pro případ 
neúspěchu SIS II, Evropský parlament 
si jako spolutvůrce právních předpisů, 
jejichž cílem je vytvoření Schengenského 
informačního systému druhé generace 
(SIS II) (nařízení (ES) 1987/2006)1, 
a rozpočtový orgán vyhrazuje právo držet
v rezervě prostředky vyčleněné 
na vypracování SIS II pro rozpočtový rok 
2011, s cílem zajistit plnou parlamentní 
kontrolu a dohled nad tímto procesem.
___________________________
1 Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alexander Alvaro

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 stálo 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 stálo 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 stávajícího projektu SIS 
II, mělo by být naplánováno alternativní 
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technické řešení a všechny zúčastněné 
strany by měly být obeznámeny 
s komplexními finančními dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alexander Alvaro

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) Je třeba přizpůsobit právní rámec, 
který má umožnit přechod na případná 
alternativní technická řešení v případě, 
že testy prokáží, že současný projekt SIS 
II nelze úspěšně realizovat. Popis 
technických složek systému přechodu 
by měl být uzpůsoben tomu, aby byl 
použitelný s alternativním technickým 
řešením týkajícím se vývoje Centrálního 
SIS II. Veškerá tato alternativní technická 
řešení by měla být založena na nejlepší 
dostupné technologii, měla by být 
rentabilní a měla by se provádět podle 
jasně stanoveného harmonogramu. 
Komise by měla včas předložit podrobné 
finanční ohodnocení nákladů 
souvisejících s tímto alternativním 
technickým řešením. Mělo by být jasné, 
že právní rámec stanovený nařízením (ES) 
č. 1987/2006 platí pro všechna technická 
řešení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Ioan Enciu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1104/2008
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 5 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„1a. Komise vytvoří a uplatní balíček 
dodatečných opatření s cílem zabránit 
úniku informací o osobních údajích 
z databáze a zajistit ochranu osobních 
údajů po celou dobu testování a přechodu 
od systému SIS I na Schengenský 
informační systém druhé generace 
(SIS II).“

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Petru Luhan

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1104/2008
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„(3) Evidenci lze použít pouze k účelu 
uvedenému v odstavci 1, přičemž tato 
evidence se automaticky vymaže po třech 
letech od vytvoření.“

Or. ro
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Pozměňovací návrh 17
Alexander Alvaro

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1104/2008
Čl. 17 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 
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 členů, 
kteří mají předpoklady k tomu, aby 
aktivně přispěli k vývoji Schengenského 
informačního systému druhé generace 
(SIS II). Členské státy, které působí 
v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 členů
a stejný počet náhradníků. Z řad úředníků 
Komise budou jmenováni generálním 
ředitelem odpovědného generálního 
ředitelství Komise nejvýše dva členové 
a dva náhradníci. Jednání GPMB 
se mohou účastnit další úředníci Komise 
a odborníci z členských států, kteří mají 
zájem na projednávaných otázkách. Těchto 
jednání se mohou účastnit poslanci 
Evropského parlamentu či úředníci 
z příslušných tématických 
oddělení Evropského parlamentu, kteří 
o to projeví zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alexander Alvaro

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1104/2008
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 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Alexander Alvaro

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1104/2008
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 
v současném finančním plánu na období 
2010–2013 na Schengenský informační 
systém druhé generace (SIS II).

Or. en


