
AM\801580RO.doc PE438.184v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2009/0136(NLE)

17.3.2010

AMENDAMENTELE
12 - 19

Proiect de raport
Carlos Coelho
(PE430.541v02-00)

referitoare la propunerea în vederea adoptării unui regulament al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la 
Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen 
din a doua generație (SIS II)

Propunere de regulament – act de modificare
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))



PE438.184v01-00 2/8 AM\801580RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\801580RO.doc 3/8 PE438.184v01-00

RO

Amendamentul 12
Alexander Alvaro

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. Deși Consiliul are în vedere SIS 1+ 
RE ca un plan de urgență în 
eventualitatea unui eșec al SIS II, 
Parlamentul European, în calitate de 
colegislator pentru Sistemul de Informații 
Schengen din a doua generație (SIS 
II)(Regulamentul (CE) nr. 1987/20061) și 
de autoritate bugetară, își rezervă dreptul 
de a păstra în rezervă fondurile care 
urmează să fie alocate pentru dezvoltarea 
SIS II în cadrul exercițiului bugetar 2011, 
pentru a asigura controlul parlamentar 
deplin și monitorizarea procesului.

Or. en

Amendamentul 13
Alexander Alvaro

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi 
întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca 
SIS II să devină operațional, în 
conformitate cu cerințele Regulamentului 
(CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 
2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 
1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar 
trebui așadar să se aplice în continuare 
până la finalizarea migrării.

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi 
întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca 
SIS II să devină operațional, în 
conformitate cu cerințele Regulamentului 
(CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 
2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 
1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar 
trebui așadar să se aplice în continuare 
până la finalizarea migrării. În cazul unui 
eșec al actualului proiect SIS II, după 
efectuarea testelor, ar trebui elaborată o 
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soluție tehnică alternativă, iar totalitatea 
implicațiilor financiare ale acestuia ar 
trebui să fie adusă la cunoștința tuturor 
părților interesate.

Or. en

Amendamentul 14
Alexander Alvaro

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui prevăzut un plan de 
intervenție tehnică pentru atingerea 
funcționalităților SIS II. Descrierea 
componentelor tehnice ale arhitecturii de 
migrare ar trebui așadar adaptată pentru a 
se permite identificarea unei alte soluții 
tehnice privind dezvoltarea SIS II central.

(6) Este necesar să se adapteze cadrul 
juridic pentru a permite migrarea la 
posibile soluții tehnice alternative, în 
cazul în care testele demonstrează că 
actualul proiect SIS II nu poate fi 
implementat cu succes. Descrierea 
componentelor tehnice ale arhitecturii de 
migrare ar trebui adaptată pentru a se 
permite identificarea unei  soluții tehnice 
alternative privind dezvoltarea SIS II 
central. Orice soluție tehnică alternativă 
de acest tip  ar trebui să se bazeze pe 
tehnologia optimă disponibilă, să fie 
rentabile și să fie implementate după un 
calendar precis. Comisia ar trebui să 
prezinte în timp util o evaluare bugetară 
amănunțită a costurilor aferente unei 
astfel de soluții tehnice alternative. Ar 
trebui să se clarifice faptul că la toate 
soluțiile tehnice se aplică cadrul juridic 
prevăzut de Regulamentul (CE) 
nr.1987/2006.

Or. en
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Amendamentul 15
Ioan Enciu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1104/2008
Articolul 5 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 5, se introduce 
următorul alineat:
„1a. Comisia elaborează și implementează 
un  pachet de măsuri suplimentare menite 
să prevină scurgerile de informații 
personale din baza de date și să asigure 
protecția datelor personale pe întreaga 
perioadă a testării și trecerii de la SIS I la 
Sistemul de informații Schengen de a 
doua generație (SIS II).”

Or. en

Amendamentul 16
Petru Luhan

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1104/2008
Articolul 14 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 14, alineatul (3) se
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Înregistrările pot fi folosite doar în 
scopurile menționate la alineatul (1) și se 
șterg automat după trei ani de la creare.”

Or. ro
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Amendamentul 17
Alexander Alvaro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1104/2008
Articolul 17a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. GPMB va fi alcătuit din maximum 10 
experți. Cel mult opt experți și un număr 
egal de membri supleanți sunt desemnați 
de statele membre, acționând în cadrul 
Consiliului. Doi experți și doi membri 
supleanți sunt desemnați din rândul 
funcționarilor Comisiei de către directorul 
general care răspunde de direcția generală 
competentă din cadrul Comisiei. La 
reuniunile GPMB pot participa și alți 
funcționari ai Comisiei interesați de 
proceduri.

2. GPMB va fi alcătuit din maximum 10  
membri care vor avea capacitatea de a 
contribui activ la dezvoltarea Sistemului 
de Informații Schengen din a doua 
generație (SIS II). Cel mult opt membri și 
un număr egal de membri supleanți sunt 
desemnați de statele membre, acționând în 
cadrul Consiliului. Maximum doi membri
și doi membri supleanți sunt desemnați din 
rândul funcționarilor Comisiei de către 
directorul general care răspunde de direcția 
generală competentă din cadrul Comisiei. 
La reuniunile GPMB pot participa și alți 
funcționari ai Comisiei și experți din 
statele membre interesați de proceduri. 
Deputații în Parlamentul European 
interesați sau funcționarii din cadrul 
departamentelor de politici relevante din 
Parlamentul European pot, de asemenea, 
să participe la reuniunile GPMB.

Or. en

Amendamentul 18
Alexander Alvaro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1104/2008
Articolul 17a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. GPMB își stabilește mandatul. Acesta 
produce efecte în urma avizului favorabil 
emis de către directorul general al direcției 

5. GPMB își stabilește mandatul. Acesta 
produce efecte în urma avizului favorabil 
emis de către directorul general al direcției 
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generale competente din cadrul Comisiei. generale competente din cadrul Comisiei. 
Mandatul GPMB include o cerință 
referitoare la publicarea de rapoarte 
periodice și la faptul că aceste rapoarte 
trebuie puse la dispoziția Parlamentului 
European, pentru a asigura controlul 
parlamentar și supravegherea deplină.

Or. en

Amendamentul 19
Alexander Alvaro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1104/2008
Articolul 17a – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (2), costurile administrative și 
cheltuielile cu deplasarea ocazionate de 
activitățile GPMB sunt suportate de la 
bugetul general al Uniunii Europene, în 
măsura în care nu sunt rambursate din alte 
surse. În ceea ce privește cheltuielile cu 
deplasarea ale experților din cadrul GPMB 
desemnați de statele membre acționând în 
cadrul Consiliului și ale experților invitați 
în temeiul alineatului (3) al prezentului 
articol, cheltuieli aferente activității 
GPMB, se aplică „Reglementarea Comisiei 
privind indemnizarea persoanelor din afara 
Comisiei convocate să participe la reuniuni 
în calitate de experți”.

6. Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (2), costurile administrative și 
cheltuielile cu deplasarea ocazionate de 
activitățile GPMB sunt suportate de la 
bugetul general al Uniunii Europene, în 
măsura în care nu sunt rambursate din alte 
surse. În ceea ce privește cheltuielile cu 
deplasarea ale experților din cadrul GPMB 
desemnați de statele membre acționând în 
cadrul Consiliului și ale experților invitați 
în temeiul alineatului (3) al prezentului 
articol, cheltuieli aferente activității 
GPMB, se aplică „Reglementarea Comisiei 
privind indemnizarea persoanelor din afara 
Comisiei convocate să participe la reuniuni 
în calitate de experți”. Creditele necesare 
pentru a acoperi costurile ocazionate de 
reuniunile GPMB vor proveni din 
creditele prevăzute în prezent în 
Programarea financiară 2010-2013 
pentru Sistemul de Informații Schengen 
din a doua generație (SIS II).

Or. en
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