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Alteração 12
Alexander Alvaro

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-A. Não obstante o facto de o Conselho 
tratar o SIS 1+ RE como plano de 
emergência para a eventualidade de uma 
falha do SIS II, o Parlamento Europeu, 
na sua qualidade, quer de co-legislador 
para o estabelecimento da segunda 
geração do Sistema de Informação de 
Schengen (SIS II) (Regulamento (CE) 
n.º 1987/20061), quer de autoridade 
orçamental, reserva-se o direito de, no 
orçamento anual para 2011, manter na 
reserva os fundos a atribuir ao 
desenvolvimento do SIS II, a fim de 
garantir plenamente o controlo e a 
supervisão parlamentares do processo;

Or. en

Alteração 13
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As condições prévias para a migração 
não estarão reunidas até 30 de Junho de 
2010. Para que o SIS II se torne 
operacional, como exigido pelo 
Regulamento (CE) n.° 1987/2006 e pela 
Decisão 2007/533/JAI, o Regulamento 
(CE) n.° 1104/2008 e a Decisão 
2008/839/JAI devem, portanto, continuar a 
aplicar-se até que a migração esteja 

(3) As condições prévias para a migração 
não estarão reunidas até 30 de Junho de 
2010. Para que o SIS II se torne 
operacional, como exigido pelo 
Regulamento (CE) n.° 1987/2006 e pela 
Decisão 2007/533/JAI, o Regulamento 
(CE) n.° 1104/2008 e a Decisão 
2008/839/JAI devem, portanto, continuar a 
aplicar-se até que a migração esteja 

                                               
1 JO L 381 de 28.12.2006, p. 4.
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concluída. concluída. Na eventualidade de uma falha 
do actual projecto SIS II, após os testes, 
deverá ser concebida uma solução técnica 
alternativa e reveladas plenamente as 
suas implicações financeiras a todas as 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 14
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser previsto um plano técnico de 
emergência para as funcionalidades do 
SIS II. A descrição dos componentes 
técnicos da arquitectura de migração deve, 
por conseguinte, ser adaptada para 
permitir outra solução técnica relativa ao 
desenvolvimento do SIS II Central.

(6) É necessário adaptar o quadro 
jurídico, a fim de permitir a migração 
para soluções técnicas alternativas, na 
eventualidade de os testes demonstrarem 
que o actual projecto SIS II não pode ser 
executado com êxito. A descrição dos 
componentes técnicos da arquitectura de 
migração deve ser adaptada para permitir 
uma solução técnica alternativa ao 
desenvolvimento do SIS II Central.
Qualquer solução técnica alternativa deve 
ter por base a melhor tecnologia 
disponível, apresentar uma boa relação 
custo-eficácia e ser executada de acordo 
com um calendário transparente. A 
Comissão deve apresentar, em tempo útil, 
uma avaliação orçamental exaustiva dos 
custos associados a essa solução técnica 
alternativa. Importa clarificar que o 
quadro jurídico estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1987/2006 se aplica 
a todas as soluções técnicas.

Or. en
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Alteração 15
Ioan Enciu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo  1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1104/2008
Artigo  5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 5º, é aditado o seguinte 
número:
"1-A. A Comissão deve desenvolver e 
executar um pacote de medidas 
adicionais, a fim de evitar a fuga de 
informações relativas a dados pessoais a 
partir da base de dados, bem como de 
garantir a protecção dos dados pessoais 
durante todo o período de duração dos 
testes e da migração do SIS I para a 
segunda geração do Sistema de 
Informação de Schengen (SIS II)."

Or. en

Alteração 16
Petru Luhan

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo  1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1104/2008
Artigo  14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 14.º, o n.º 3 é alterado do 
seguinte modo: 
"(3) Os registos só podem ser utilizados 
para os fins referidos no n.º 1 e devem 
ser apagados automaticamente três anos 
após a sua criação."

Or. ro
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Alteração 17
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo  1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1104/2008
Artigo  17-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O GPMB é composto por um máximo de 
10 peritos. Os Estados-Membros, 
deliberando no âmbito do Conselho, 
designam um máximo de oito peritos e um 
número igual de suplentes. Dois peritos e 
dois suplentes são designados pelo 
Director-Geral da Direcção-Geral 
responsável da Comissão de entre 
funcionários da Comissão. Podem 
participar nas reuniões do GPMB outros 
funcionários da Comissão que possam 
demonstrar interesse no processo.

2. O GPMB é composto por um máximo de 
10 membros, que devem estar em 
condições de contribuir activamente para 
o desenvolvimento da segunda geração do 
Sistema de Informação de Schengen 
(SIS II). Os Estados-Membros, 
deliberando no âmbito do Conselho, 
designam um máximo de oito membros e 
um número igual de suplentes. Um 
máximo de dois membros e dois suplentes 
são designados pelo Director-Geral da 
Direcção-Geral responsável da Comissão 
de entre funcionários da Comissão. Podem 
participar nas reuniões do GPMB outros 
funcionários da Comissão e peritos dos 
Estados-Membros que possam demonstrar 
interesse no processo. Podem participar 
nas reuniões do GPMB Deputados ao 
Parlamento Europeu que demonstrem 
interesse no processo, ou funcionários dos 
serviços sectoriais competentes do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 18
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo  1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1104/2008
Artigo  17-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O GPMB define o seu próprio mandato, 5. O GPMB define o seu próprio mandato, 
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que produzirá efeitos após parecer 
favorável do Director-Geral da Direcção-
-Geral responsável da Comissão.

que produzirá efeitos após parecer 
favorável do Director-Geral da Direcção-
-Geral responsável da Comissão. O 
mandato do GPMB inclui a obrigação de
publicar relatórios periódicos e de colocar 
esses relatórios ao dispor do Parlamento 
Europeu, a fim de garantir plenamente o 
controlo e a supervisão parlamentares.

Or. en

Alteração 19
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo  1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1104/2008
Artigo  17-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 
artigo 15.º, os custos administrativos e as 
despesas de deslocação decorrentes das 
actividades do GPMB são suportados pelo 
orçamento geral da União Europeia, na 
medida em que não sejam reembolsados 
por outras fontes. No que diz respeito às 
despesas de deslocação dos peritos do 
GPMB designados pelos Estados-
-Membros, deliberando no âmbito do 
Conselho, e dos peritos convidados nos 
termos do n.º 3, decorrentes das actividades 
do GPMB, aplica-se a regulamentação 
relativa ao reembolso das despesas 
efectuadas por pessoas externas à 
Comissão convocadas na qualidade de 
peritos.

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 
artigo 15.º, os custos administrativos e as 
despesas de deslocação decorrentes das 
actividades do GPMB são suportados pelo 
orçamento geral da União Europeia, na 
medida em que não sejam reembolsados 
por outras fontes. No que diz respeito às 
despesas de deslocação dos peritos do 
GPMB designados pelos Estados-
-Membros, deliberando no âmbito do 
Conselho, e dos peritos convidados nos 
termos do n.º 3, decorrentes das actividades 
do GPMB, aplica-se a regulamentação 
relativa ao reembolso das despesas 
efectuadas por pessoas externas à 
Comissão convocadas na qualidade de 
peritos. As dotações necessárias para 
cobrir os custos decorrentes das reuniões 
do GPMB são imputadas às dotações 
actualmente previstas na programação 
financeira para 2010-2013 para o Sistema 
de Informação de Schengen de segunda 
geração (SIS II).

Or. en


