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Τροπολογία 12
Alexander Alvaro

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο 
αντιμετωπίζει το SIS 1+ RE ως εφεδρικό 
σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας του SIS 
II, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως 
συννομοθέτης για τη δημιουργία του 
συστήματος πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (SIS II) ) (κανονισμός 
(EΚ) αριθ. 1987/20061) και ως αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή, 
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να 
διατηρήσει στο αποθεματικό τα κονδύλια 
που διατίθενται για την ανάπτυξη του SIS 
II στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2011, 
προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη 
κοινοβουλευτικό έλεγχο και εποπτεία της 
διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 13
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν 
θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να 
λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και 
την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι 
την ολοκλήρωση της μετάβασης να 

(3) Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν 
θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να 
λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και 
την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι 
την ολοκλήρωση της μετάβασης να 

                                               
1 ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4.
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συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 
2008/839/ΔΕΥ.

συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 
2008/839/ΔΕΥ. Σε περίπτωση 
αποτυχημένης έκβασης της δοκιμής του 
σημερινού σχεδίου SIS II, θα πρέπει να 
αναπτυχθεί εναλλακτική τεχνική λύση και 
να γίνουν γνωστές σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη οι πλήρεις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις του.

Or. en

Τροπολογία 14
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να προβλεφθεί τεχνικό σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των 
λειτουργιών του SIS II. Επομένως, η 
περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της 
αρχιτεκτονικής μετάβασης πρέπει να 
προσαρμοσθεί για να επιτρέψει μια άλλη
τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του 
κεντρικού SIS II.

(6) Επιβάλλεται να προσαρμοστεί το 
νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή η μετάβαση σε ενδεχόμενες 
εναλλακτικές τεχνικές λύσεις σε 
περίπτωση που οι δοκιμές καταδείξουν 
ότι το σημερινό σχέδιο SIS II δεν είναι 
δυνατόν να εφαρμοστεί με επιτυχία. Η 
περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της 
αρχιτεκτονικής μετάβασης πρέπει να 
προσαρμοσθεί για να επιτρέψει μια 
εναλλακτική τεχνική λύση σχετικά με την 
ανάπτυξη του κεντρικού SIS II.
Οποιαδήποτε εναλλακτική τεχνική λύση 
αυτού του είδους πρέπει να βασίζεται στη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, να είναι 
οικονομικά αποδοτική και να υλοποιηθεί 
σύμφωνα με σαφές χρονοδιάγραμμα. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
εγκαίρως ενδελεχή δημοσιονομική 
αξιολόγηση των εξόδων που θα 
απαιτηθούν για μία τέτοια εναλλακτική 
λύση. Πρέπει να είναι σαφές ότι το νομικό 
πλαίσιο που ορίζεται από τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1987/2006 έχει εφαρμογή σε 
όλες τις τεχνικές λύσεις.
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Τροπολογία 15
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1a. Η Επιτροπή αναπτύσσει και 
εφαρμόζει δέσμη πρόσθετων μέτρων, με 
στόχο την αποτροπή της διαρροής 
προσωπικών δεδομένων από τη βάση 
δεδομένων και τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών καθ' όλη τη 
διάρκεια των δοκιμών και της μετάβασης 
από το SIS I στο σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)."

Or. en

Τροπολογία 16
Petru Luhan

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Στο άρθρο 14 η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“3. Οι καταχωρίσεις επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνον για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και διαγράφονται 
αυτόματα τρία το πολύ έτη μετά τη 
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δημιουργία τους."

Or. ro

Τροπολογία 17
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το GPMB αποτελείται κατ’ ανώτατο 
όριο από 10 εμπειρογνώμονες. Κατ’ 
ανώτατο όριο οκτώ εμπειρογνώμονες και 
ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου. Δύο εμπειρογνώμονες και 
δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον 
Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής 
Διεύθυνσης της Επιτροπής και 
προέρχονται από τους υπαλλήλους της 
Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB 
δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι 
υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους 
οι σχετικές εργασίες παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον.

2. Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο 
όριο από 10 μέλη, τα οποία έχουν την 
ικανότητα να συνεισφέρουν ενεργά στην 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ). Κατ’ 
ανώτατο όριο οκτώ μέλη και ίσος αριθμός 
αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Κατ' 
ανώτατο όριο δύο μέλη και δύο 
αναπληρωτές ορίζονται από τον Γενικό 
Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής 
Διεύθυνσης της Επιτροπής και 
προέρχονται από τους υπαλλήλους της 
Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB 
δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι 
υπάλληλοι της Επιτροπής και 
εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη για 
τους οποίους οι σχετικές εργασίες 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στις 
συνεδριάσεις του GPMB μπορούν να 
συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
υπάλληλοι των συναφών τμημάτων 
πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 18
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το GPMB θα καταρτίσει τις 
αρμοδιότητές του. Θα αρχίσουν να ισχύουν 
μετά από την έκδοση θετικής 
γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή 
της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της 
Επιτροπής.

5. Το GPMB θα καταρτίσει τις 
αρμοδιότητές του. Θα αρχίσουν να ισχύουν 
μετά από την έκδοση θετικής 
γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή 
της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της 
Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του GPMB 
θα περιλαμβάνεται η απαίτηση 
δημοσίευσης τακτικών εκθέσεων και 
διάθεσής τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προκειμένου να 
διασφαλίζεται πλήρης κοινοβουλευτικός 
έλεγχος και εποπτεία.

Or. en

Τροπολογία 19
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα 
έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο βαθμό που δεν επιστρέφονται 
από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των 
εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν 
ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων 
που προσκαλούνται σύμφωνα με την 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα 
έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο βαθμό που δεν επιστρέφονται 
από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των 
εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν 
ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων 
που προσκαλούνται σύμφωνα με την 
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παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα 
οποία προκύπτουν σε σχέση με τις 
εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η 
κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για 
την αποζημίωση προσώπων που δεν 
ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται 
ως εμπειρογνώμονες.

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα 
οποία προκύπτουν σε σχέση με τις 
εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η 
κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για 
την αποζημίωση προσώπων που δεν 
ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται 
ως εμπειρογνώμονες. Οι απαραίτητες 
πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων 
που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις του 
GPMB θα προέλθουν από τις πιστώσεις 
που προβλέπονται επί του παρόντος για 
το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (SIS II) στον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό της 
περιόδου 2010-2013.

Or. en


