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Predlog spremembe 12
Alexander Alvaro

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. Ne glede na to, da Svet obravnava 
sistem SIS 1+RE kot načrt ukrepov za 
obvladovanje izrednih razmer v primeru 
neuspeha SIS II, si Evropski parlament 
kot sozakonodajalec pri vzpostavitvi druge 
generacije schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II) (Uredba 
(ES) št. 1987/20061) in kot proračunski 
organ pridržuje pravico, da v proračunu 
za leto 2011 rezervira sredstva za razvoj 
SIS II, da se zagotovi popoln 
parlamentarni nadzor in pregled nad tem 
procesom;

Or. en

Predlog spremembe 13
Alexander Alvaro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 
ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel 
delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 
1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, 
morata zato še naprej veljati Uredba (ES) 
št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ, 
dokler ne bo migracija končana.

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 
ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel 
delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 
1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, 
morata zato še naprej veljati Uredba (ES) 
št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ, 
dokler ne bo migracija končana. V primeru 
neuspeha sedanjega projekta SIS II po 
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njegovem testiranju bi bilo treba najti 
alternativno tehnično rešitev, vse njene 
finančne posledice pa razkriti vsem 
zainteresiranim stranem.

Or. en

Predlog spremembe 14
Alexander Alvaro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Predvideti je treba tehnični načrt 
ukrepov za obvladovanje izrednih razmer 
za izvrševanje funkcij SIS II. Opis 
tehničnih elementov arhitekture za 
migracijo je zato treba prilagoditi, da bo 
mogoča druga tehnična rešitev v zvezi z 
razvojem centralnega SIS II.

(6) Prilagoditi je treba pravni okvir, da se 
omogoči migracija na alternativne
tehnične rešitve, če bi testiranje pokazalo, 
da ne bo mogoče uspešno izvršiti 
sedanjega projekta SIS II. Opis tehničnih 
elementov arhitekture za migracijo je treba 
prilagoditi, da bo mogoča alternativna
tehnična rešitev v zvezi z razvojem 
centralnega SIS II. Vsaka taka 
alternativna tehnična rešitev bi morala 
temeljiti na najboljši razpoložljivi 
tehnologiji, biti stroškovno učinkovita in 
se izvršiti v skladu z natančnim časovnim 
razporedom. Komisija bi morala 
pravočasno predstaviti natančno 
proračunsko oceno stroškov, ki so 
povezani s takšno alternativno tehnično 
rešitvijo. Jasno bi moralo biti, da se 
pravni okvir, določen z Uredbo (ES) 
št. 1987/2006, uporablja za vse tehnične 
rešitve.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Ioan Enciu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 5 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Komisija razvije in izvrši sveženj 
dodatnih ukrepov za preprečevanje 
uhajanja osebnih podatkov iz podatkovne 
baze in za zagotovitev varovanja osebnih 
podatkov ves čas testiranja in migracije s 
SIS I na drugo generacijo schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II).“

Or. en

Predlog spremembe 16
Petru Luhan

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Evidenca se lahko uporablja samo za 
namene iz odstavka 1 in se avtomatično 
izbriše tri leta po nastanku.“ 

Or. ro
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Predlog spremembe 17
Alexander Alvaro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 17 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V Odboru za globalno upravljanje 
programa bo največ 10 strokovnjakov. 
Države članice v okviru Sveta imenujejo 
največ osem strokovnjakov in enako 
število namestnikov. Dva strokovnjaka in 
namestnika imenuje generalni direktor 
pristojnega generalnega direktorata 
Komisije, in sicer izmed uradnikov 
Komisije. Sestankov Odbora za globalno 
upravljanje programa se lahko udeležujejo 
tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.

2. V Odboru za globalno upravljanje 
programa bo največ 10 članov, ki so 
usposobljeni, da aktivno prispevajo k 
razvoju druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II). Države 
članice v okviru Sveta imenujejo največ 
osem članov in enako število namestnikov. 
Največ dva člana in dva namestnika 
imenuje generalni direktor pristojnega 
generalnega direktorata Komisije, in sicer 
izmed uradnikov Komisije. Sestankov 
Odbora za globalno upravljanje programa 
se lahko udeležujejo tudi drugi 
zainteresirani uradniki Komisije in 
strokovnjaki iz držav članic. Sestankov 
Odbora za globalno upravljanje programa 
se lahko udeležujejo zainteresirani 
poslanci Evropskega parlamenta ali 
uradniki ustreznih oddelkov za politike 
Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 18
Alexander Alvaro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 17 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odbor za globalno upravljanje programa 
določi svoje pristojnosti in naloge. Te 
začnejo veljati potem, ko generalni direktor 

5. Odbor za globalno upravljanje programa 
določi svoje pristojnosti in naloge. Te 
začnejo veljati potem, ko generalni direktor 
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pristojnega generalnega direktorata 
Komisije da pozitivno mnenje.

pristojnega generalnega direktorata 
Komisije da pozitivno mnenje. Med 
pristojnosti in naloge Odbora za globalno 
upravljanje programa spadata zahteva po 
objavljanju rednih poročil in zahteva, da 
so poročila na voljo Evropskemu 
parlamentu, da se zagotovi popoln 
parlamentarni nadzor in pregled.

Or. en

Predlog spremembe 19
Alexander Alvaro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 17 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni 
in potni stroški, ki nastanejo zaradi 
dejavnosti Odbora za globalno upravljanje 
programa, krijejo iz splošnega proračuna 
Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih 
virov. Za povračilo potnih stroškov 
strokovnjakov v Odboru za globalno 
upravljanje programa, ki jih imenujejo 
države članice v okviru Sveta, in 
strokovnjakov, povabljenih v skladu z 
odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri 
delu Odbora za globalno upravljanje 
programa, se uporabljajo ‚Predpisi o 
nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki 
jih Komisija povabi k sodelovanju‘ 
Komisije.“

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni 
in potni stroški, ki nastanejo zaradi 
dejavnosti Odbora za globalno upravljanje 
programa, krijejo iz splošnega proračuna 
Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih 
virov. Za povračilo potnih stroškov 
strokovnjakov v Odboru za globalno 
upravljanje programa, ki jih imenujejo 
države članice v okviru Sveta, in 
strokovnjakov, povabljenih v skladu z 
odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri 
delu Odbora za globalno upravljanje 
programa, se uporabljajo ‚Predpisi o 
nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki 
jih Komisija povabi k sodelovanju‘ 
Komisije. Odobrena proračunska sredstva 
za kritje stroškov, nastalih zaradi 
sestankov Odbora za globalno upravljanje 
programa, se namenijo iz odobrenih 
proračunskih sredstev, trenutno 
predvidenih v finančnem načrtovanju za 
obdobje 2010–2013 za drugo generacijo 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS II).“
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