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Emenda 12
Alexander Alvaro

Abbozz ta’ Riżoluzzjoni Leġiżlattiva
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ Riżoluzzjoni Leġiżlattiva Emenda

1a. Minkejja l-fatt li l-Kunsill qed jittratta 
s-SIS I+RE bħala pjan ta’ kontinġenza 
f’każ ta’ falliment tas-SIS II, il-Parlament 
Ewropew, bħala koleġiżlatur għat-twaqqif 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) 
(Regolament (KE) Nru 1987/20061) u 
awtorità baġitarja, jirriserva d-dritt tiegħu 
li jżomm fir-riserva l-fondi li jridu jiġu 
allokati għall-iżvilupp tas-SIS II fil-baġit 
annwali tal-2011, sabiex jiżgura li jsiru 
skrutinju parlamentari sħiħ u 
superviżjoni kompleta tal-proċess.

Or. en

Emenda 13
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-prekundizzjonijiet għall-migrazzjoni 
mhumiex se jiġu ssodisfati sat-30 ta' Ġunju 
2010. Sabiex l-SIS II tkun tista' ssir 
operattiva kif mitlub mir-Regolament (KE) 
1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI, 
ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008 u d-
Deċiżjoni 2008/839/ĠAI għandhom 
għalhekk ikomplu japplikaw sakemm tkun 
tlestiet il-migrazzjoni.

(3) Il-prekundizzjonijiet għall-migrazzjoni 
mhumiex se jiġu ssodisfati sat-30 ta' Ġunju 
2010. Sabiex l-SIS II tkun tista' ssir 
operattiva kif mitlub mir-Regolament (KE) 
1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI, 
ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008 u d-
Deċiżjoni 2008/839/ĠAI għandhom 
għalhekk ikomplu japplikaw sakemm tkun 
tlestiet il-migrazzjoni. F’każ li l-porġett 
attwali SIS II ifalli, trid titfassal 
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soluzzjoni teknika alternattiva u l-
implikazzjonijiet finanzjarji sħaħ tagħha 
jridu jiġu mgħarrfa lill-partijiet kollha 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 14
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Pjan tekniku ta' kontinġenza għall-
kisba tal-funzjonalitajiet tal-SIS II 
għandu jkun previst. Id-deskrizzjoni tal-
komponenti tekniċi tal-arkitettura tal-
migrazzjoni għaldaqstant għandha tiġi 
adattata sabiex tagħmel possibbli 
soluzzjoni teknika oħra dwar l-iżvilupp tal-
SIS II Ċentrali.

(6) Jeħtieġ li l-qafas legali jiġi adattat 
sabiex jippermetti l-possibilità ta' 
migrazzjoni lejn soluzzjonijiet tekniċi 
alternattivi fil-każ li t-testijiet juru li l-
proġett attwali SIS II ma jistax jiġi 
implimentat b'suċċess. Id-deskrizzjoni tal-
komponenti tekniċi tal-arkitettura tal-
migrazzjoni għaldaqstant għandha tiġi 
adattata sabiex tagħmel possibbli 
soluzzjoni teknika alternattiva dwar l-
iżvilupp tal-SIS II Ċentrali. Kwalunkwe 
tali soluzzjoni teknika alternattiva 
għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar 
teknoloġija disponibbli, tkun ta' nfiq 
effikaċi u tiġi implimentata skont skeda 
ċara. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta fi żmien xieraq evalwazzjoni 
baġitarja bir-reqqa tal-ispejjeż assoċjati 
ma’ tali soluzzjoni teknika alternattiva. 
Għandu jkun ċar li l-qafas legali stabbilit 
bir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 
japplika għas-soluzzjonijiet tekniċi kollha.

Or. en
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Emenda 15
Ioan Enciu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 5 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 5 jiddaħħal il-paragrafu 
li ġej:
"1a. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u 
timplimenta pakkett b'miżuri addizzjonali 
sabiex tevita li toħroġ informazzjoni dwar
data personali mill-bażi tad-data u biex 
tiżgura l-protezzjoni tad-data personali 
għat-tul kollu tat-testijiet u l-migrazzjoni 
mis-SIS I għas-Sistema ta’ Informazzjoni 
ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni  (SIS 
II)."

Or. en

Emenda 16
Petru Luhan

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 3 
jinbidel b'dan li ġej:
"(3) Ir-records jistgħu jintużaw biss għall-
għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jitħassru awtomatikament tliet 
snin wara li jinħolqu"

Or. ro
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Emenda 17
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 17 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 esperti. Massimu ta' tmien 
esperti u numru ugwali ta' sostituti 
għandhom jiġu nnominati mill-Istati 
Membri li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill. Żewġ 
esperti u żewġ sostituti għandhom jiġu 
nnominati mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni minn fost l-uffiċjali tal-
Kummissjoni. L-uffiċjali l-oħra tal-
Kummissjoni li jkollhom interess fil-
proċeduri jistgħu jattendu l-laqgħat tal-
GPMB.

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 membri, li għandu 
jkollhom l-abilità li jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-iżvilupp tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni 
ġenerazzjoni (SIS II). Massimu ta' tmien 
membri u numru ugwali ta' sostituti 
għandhom jiġu nnominati mill-Istati 
Membri li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill. 
Massimu ta' żewġ membri u żewġ sostituti 
għandhom jiġu nnominati mid-Direttur 
Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali 
responsabbli tal-Kummissjoni minn fost l-
uffiċjali tal-Kummissjoni. L-uffiċjali l-oħra 
tal-Kummissjoni u esperti mill-Istati 
Membri li jkollhom interess fil-proċeduri 
jistgħu jattendu l-laqgħat tal-GPMB. 
Membri interessati tal-Parlament 
Ewropew jew uffiċjali mid-dipartimenti 
relevanti tal-politika fil-Parlament 
Ewropew jistgħu jattendu għal-laqgħat 
tal-GBMP.

Or. en

Emenda 18
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 17 a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-GPMB għandu jistabbilixxi t-termini 5. Il-GPMB għandu jistabbilixxi t-termini 
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ta' referenza tiegħu stess. Dawn għandhom 
jidħlu fis-seħħ wara li tingħata opinjoni 
favorevoli mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni.

ta' referenza tiegħu stess. Dawn għandhom 
jidħlu fis-seħħ wara li tingħata opinjoni 
favorevoli mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni. It-termini ta’ referenza tal-
GPMB għandhom jinkludu rekwiżit li jiġu 
ppubblikati rapporti regolari u li dawn ir-
rapporti jkunu disponibbli għall-
Parlament Ewropew sabiex ikun żgurat li 
jkun hemm skrutinju u sorveljanza 
parlamentari sħaħ.

Or. en

Emenda 19
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 17 a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għall-Artikolu 15(2), l-ispejjeż 
amministrattivi u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tal-GPMB 
għandhom jinġarru mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea, safejn dawn ma jkunux 
irrimborsati minn sorsi oħra. Fir-rigward 
tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-esperti fil-
GPMB nnominati mill-Istati Membri li 
jaġixxu fi ħdan il-Kunsill u esperti 
mistiedna skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu li jirriżultaw b'konnessjoni mal-
ħidma tal-GPMB, ir-'Regoli dwar ir-
rimbors tal-ispejjeż li jsiru minn persuni 
minn barra l-Kummissjoni mistiedna 
sabiex jattendu laqgħat f'kapaċità ta' 
esperti' tal-Kummissjoni għandhom 
japplikaw.

6. Bla ħsara għall-Artikolu 15(2), l-ispejjeż 
amministrattivi u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tal-GPMB 
għandhom jinġarru mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea, safejn dawn ma jkunux 
irrimborsati minn sorsi oħra. Fir-rigward 
tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-esperti fil-
GPMB nnominati mill-Istati Membri li 
jaġixxu fi ħdan il-Kunsill u esperti 
mistiedna skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu li jirriżultaw b'konnessjoni mal-
ħidma tal-GPMB, ir-'Regoli dwar ir-
rimbors tal-ispejjeż li jsiru minn persuni 
minn barra l-Kummissjoni mistiedna 
sabiex jattendu laqgħat f'kapaċità ta' 
esperti' tal-Kummissjoni għandhom 
japplikaw. L-approprjazzjonijiet neċessarji 
sabiex jiġu koperti l-ispejjeż li jirriżultaw 
mil-laqgħat tal-GPMB għandhom jiġu 
mill-approprjazzjonijiet li huma bħalissa 
previsti fl-Ipprogrammar Finanzjarju 
2010-2013 għas-Sistema ta’ 
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Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni 
ġenerazzjoni (SIS II).

Or. en


