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Tarkistus 12
Alexander Alvaro

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ottaa huomioon, että vaikka neuvosto 
pitää SIS 1+RE:tä varasuunnitelmana, 
jos SIS II epäonnistuu, Euroopan 
parlamentti varaa toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
perustamisesta (asetus (EY) N:o 
1987/20061) yhdessä päättäneenä 
lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä 
itselleen oikeuden ottaa SIS II:n 
kehittämiseen vuoden 2011 talousarviossa 
osoitettavat määrärahat varaukseen, jotta 
varmistetaan prosessin täysimääräinen 
parlamentaarinen valvonta;

Or. en

Tarkistus 13
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Järjestelmänvaihdon edellytykset eivät 
täyty 30 päivään kesäkuuta 2010 
mennessä. Asetusta (EY) N:o 1104/2008 ja 
päätöstä 2008/839/YOS olisi tästä syystä 
sovellettava järjestelmänvaihdon 
päätökseen saattamiseen saakka, jotta 
SIS II saataisiin toimimaan asetuksessa 
(EY) N:o 1987/2006 ja päätöksessä 
2007/533/YOS edellytetyn mukaisesti.

(3) Järjestelmänvaihdon edellytykset eivät 
täyty 30 päivään kesäkuuta 2010 
mennessä. Asetusta (EY) N:o 1104/2008 ja 
päätöstä 2008/839/YOS olisi tästä syystä 
sovellettava järjestelmänvaihdon 
päätökseen saattamiseen saakka, jotta 
SIS II saataisiin toimimaan asetuksessa 
(EY) N:o 1987/2006 ja päätöksessä 
2007/533/YOS edellytetyn mukaisesti. Jos 
nykyinen SIS II -hanke epäonnistuu 
testauksen jälkeen, olisi suunniteltava 
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vaihtoehtoinen tekninen ratkaisu, jonka 
täydet rahoitusvaikutukset olisi esitettävä 
kaikille osapuolille.

Or. en

Tarkistus 14
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) SIS II:n toimintojen käyttöön 
saaminen olisi varmistettava laatimalla 
tekninen varautumissuunnitelma.
Siirtymäarkkitehtuurin teknisten 
komponenttien kuvausta olisi tämän 
vuoksi mukautettava, jotta SIS II:n 
keskusjärjestelmän kehittämiseen olisi 
käytettävissä toinenkin tekninen ratkaisu.

(6) On tarpeen mukauttaa oikeudellista 
kehystä, jotta voidaan käyttää mahdollisia 
vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja, jos 
testit osoittavat, että nykyistä
SIS II -hanketta ei voida toteuttaa 
onnistuneesti. Siirtymäarkkitehtuurin
teknisten komponenttien kuvausta olisi 
mukautettava, jotta SIS II:n 
keskusjärjestelmän kehittämiseen olisi 
käytettävissä vaihtoehtoinen tekninen 
ratkaisu. Kaikkien tällaisten 
vaihtoehtoisten teknisten ratkaisujen olisi 
perustuttava parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan, oltava 
kustannustehokkaita, ja ne olisi 
toteutettava selkeän aikataulun 
mukaisesti. Komission olisi hyvissä ajoin 
esitettävä perusteellinen määräraha-arvio 
kustannuksista, jotka liittyvät tällaiseen 
vaihtoehtoiseen tekniseen ratkaisuun. 
Olisi oltava selvää, että asetuksella (EY) 
N:o 1987/2006 luotua oikeudellista 
kehystä sovelletaan kaikkiin teknisiin 
ratkaisuihin.

Or. en
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Tarkistus 15
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1104/2008
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 5 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Komissio kehittää ja panee 
täytäntöön vaihtoehtoisia toimia 
sisältävän paketin, jotta voidaan estää 
henkilötietojen vuotaminen tietokannasta 
ja varmistaa henkilötietojen suoja koko 
sen ajan, jonka testaaminen ja 
siirtyminen SIS I:stä toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) 
kestää."

Or. en

Tarkistus 16
Petru Luhan

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1104/2008
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 14 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
“3. Lokitietoja saadaan käyttää 
ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin ja ne on poistettava 
automaattisesti kolmen vuoden kuluttua 
niiden luomisesta." 

Or. ro
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Tarkistus 17
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1104/2008
17 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto koostuu enintään 
10 asiantuntijasta. Neuvostossa toimivat 
jäsenvaltiot nimeävät enintään kahdeksan 
asiantuntijaa ja yhtä monta varahenkilöä. 
Asiasta vastaavan komission pääosaston 
pääjohtaja nimeää kaksi asiantuntijaa ja 
kaksi varahenkilöä komission virkamiesten 
keskuudesta. Hallintoneuvoston kokouksiin 
voi osallistua myös muita komission 
virkamiehiä, joita asia koskee.

2. Hallintoneuvosto koostuu enintään 
10 jäsenestä, jotka kykenevät aktiivisesti 
myötävaikuttamaan toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
kehittämiseen. Neuvostossa toimivat 
jäsenvaltiot nimeävät enintään kahdeksan 
jäsentä ja yhtä monta varahenkilöä. 
Asiasta vastaavan komission pääosaston 
pääjohtaja nimeää enintään kaksi jäsentä
ja kaksi varahenkilöä komission 
virkamiesten keskuudesta. 
Hallintoneuvoston kokouksiin voi 
osallistua myös muita komission 
virkamiehiä ja jäsenvaltioiden 
asiantuntijoita, joita asia koskee. 
SIS II -ohjelman hallintoneuvoston 
kokouksiin voi osallistua Euroopan 
parlamentin jäseniä tai Euroopan 
parlamentin asiaa käsittelevien 
toimialayksiköiden virkamiehiä.

Or. en

Tarkistus 18
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1104/2008
17 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoneuvosto laatii itse oman 
tehtävänkuvauksensa. Se tulee voimaan 
asiasta vastaavan komission pääosaston 

5. Hallintoneuvosto laatii itse oman 
tehtävänkuvauksensa. Se tulee voimaan 
asiasta vastaavan komission pääosaston 
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pääjohtajan annettua siitä puoltavan 
lausunnon.

pääjohtajan annettua siitä puoltavan 
lausunnon. SIS II -ohjelman 
hallintoneuvoston tehtävänkuvaus 
sisältää vaatimuksen julkaista 
säännöllisesti raportteja ja antaa kyseiset 
raportit Euroopan parlamentin käyttöön, 
jotta varmistetaan täysimääräinen 
parlamentaarinen valvonta.

Or. en

Tarkistus 19
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1104/2008
17 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hallintoneuvoston toiminnasta 
aiheutuvat hallinto- ja matkakulut katetaan 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
siltä osin kuin niitä ei korvata muista 
lähteistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista. 
Neuvostossa toimivien jäsenvaltioiden 
hallintoneuvostoon nimeämien 
asiantuntijoiden ja kokouksiin 3 kohdan 
mukaisesti kutsuttavien asiantuntijoiden 
matkakustannuksiin, jotka aiheutuvat 
hallintoneuvoston työskentelystä, 
sovelletaan komission ulkopuolisille 
kutsutuille asiantuntijoille annettavia 
korvauksia koskevia sääntöjä.”.

6. Hallintoneuvoston toiminnasta 
aiheutuvat hallinto- ja matkakulut katetaan 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
siltä osin kuin niitä ei korvata muista 
lähteistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista. 
Neuvostossa toimivien jäsenvaltioiden
hallintoneuvostoon nimeämien 
asiantuntijoiden ja kokouksiin 3 kohdan 
mukaisesti kutsuttavien asiantuntijoiden 
matkakustannuksiin, jotka aiheutuvat 
hallintoneuvoston työskentelystä, 
sovelletaan komission ulkopuolisille 
kutsutuille asiantuntijoille annettavia 
korvauksia koskevia sääntöjä. 
Hallintoneuvoston kokouskustannuksiin 
tarvittavat varat saadaan vuosien 2010–
2013 rahoitussuunnitelmassa toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmää 
(SIS II) varten osoitetuista 
määrärahoista.

Or. en
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