
AM\809037DA.doc PE439.896v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2010/0006(NLE)

18.3.2010

ÆNDRINGSFORSLAG
12 - 19

Udkast til betænkning
Carlos Coelho
(PE439.091v01-00)

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA 
om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation 
af Schengeninformationssystemet (SIS II)

Forslag til forordning - ændringsretsakt
(KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))



PE439.896v01-00 2/7 AM\809037DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\809037DA.doc 3/7 PE439.896v01-00

DA

Ændringsforslag 12
Alexander Alvaro

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. Selv om Rådet behandler SIS 1+ RE 
som en nødplan, dersom SIS II ikke 
fungerer, forbeholder Europa-
Parlamentet sig som medlovgiver i 
forbindelse med oprettelsen af anden 
generation af Schengeninformations-
systemet (SIS II) (forordning (EF) nr. 
1987/20061) og som budgetmyndighed ret 
til at holde de midler, der skal tildeles til 
udviklingen af SIS II i det årlige budget 
for 2011, i reserve for at sikre fuld 
parlamentarisk kontrol og tilsyn med 
proceduren.

Or. en

Ændringsforslag 13
Alexander Alvaro

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forudsætningerne for overgangen til 
SIS II vil ikke være til stede inden den 
30. juni 2010. For at SIS II kan blive 
operationel som fastsat ved forordning 
(EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 
2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 
1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA 
derfor fortsat være gældende, indtil 
overgangen til SIS II er tilendebragt.

(3) Forudsætningerne for overgangen til 
SIS II vil ikke være til stede inden den 
30. juni 2010. For at SIS II kan blive 
operationel som fastsat ved forordning 
(EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 
2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 
1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA 
derfor fortsat være gældende, indtil 
overgangen til SIS II er tilendebragt.
Dersom det igangværende SIS II-projekt 

                                               
1 EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.
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ikke fungerer efter testningen, bør der 
udarbejdes en alternativ teknisk løsning, 
og de fulde finansielle følger bør oplyses 
over for alle berørte parter.

Or. en

Ændringsforslag 14
Alexander Alvaro

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør forudses en teknisk nødplan 
for at opnå de ønskede SIS II-funktioner.
Beskrivelsen af de tekniske komponenter i 
overgangsarkitekturen bør derfor tilpasses, 
så der kan forudses en anden teknisk 
løsning for udviklingen af det centrale SIS 
II.

(6) Det er nødvendigt at tilpasse de retlige 
rammer for at give mulighed for overgang 
til mulige alternative tekniske løsninger, i 
tilfælde af at test viser, at det 
igangværende SIS II-projekt ikke kan 
gennemføres med succes. Beskrivelsen af 
de tekniske komponenter i 
overgangsarkitekturen bør tilpasses, så der 
kan forudses en alternativ teknisk løsning 
for udviklingen af det centrale SIS II. En 
sådan alternativ teknisk løsning bør være 
baseret på den bedste tilgængelige 
teknologi, være omkostningseffektiv og 
gennemføres i overensstemmelse med en 
klar tidsplan. Kommissionen forelægger 
en grundig budgetmæssig vurdering af 
udgifterne i forbindelse med en sådan 
alternativ teknisk løsning inden for et 
rimeligt tidsrum. Det bør være klart, at 
den retlige ramme, der er fastsat ved 
afgørelse 2007/533/RIA, finder 
anvendelse på alle tekniske løsninger.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Ioan Enciu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt) 
Rådets afgørelse 2008/839/RIA
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 5 indsættes følgende stk. 1a: 
"1a. Kommissionen udvikler og 
implementerer en pakke med supplerende 
foranstaltninger for at forhindre, at 
personoplysninger lækkes fra databasen,  
og for at sikre beskyttelse af 
personoplysninger under hele forløbet 
med testning og overgang fra SIS I til 
anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II).”

Or. en

Ændringsforslag 16
Petru Luhan

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Rådets afgørelse 2008/839/RIA
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 14, stk. 3, affattes således:
"3. Registreringerne må kun anvendes 
til det i stk. 1 nævnte formål og slettes 
automatisk tre år efter deres oprettelse."

Or. ro
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Ændringsforslag 17
Alexander Alvaro

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Rådets afgørelse 2008/839/RIA
Artikel 17 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. GPMB består af højst ti eksperter. Højst 
otte eksperter og et tilsvarende antal 
suppleanter udpeges af medlemsstaterne 
forsamlet i Rådet. To eksperter og to 
suppleanter udpeges af generaldirektøren 
for Kommissionens ansvarlige 
generaldirektorat blandt Kommissionens 
tjenestemænd. Andre tjenestemænd i 
Kommissionen med interesse i de emner, 
der behandles på GPMB's møder, kan 
deltage i disse møder.

2. GPMB består af højst ti medlemmer, der 
har forudsætningerne for at bidrage aktivt 
til udviklingen af anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II). 
Højst otte medlemmer og et tilsvarende 
antal suppleanter udpeges af 
medlemsstaterne forsamlet i Rådet. Højst
to medlemmer og to suppleanter udpeges 
af generaldirektøren for Kommissionens 
ansvarlige generaldirektorat blandt 
Kommissionens tjenestemænd. Andre 
tjenestemænd i Kommissionen og 
eksperter fra medlemsstaterne med 
interesse i de emner, der behandles på 
GPMB’s møder, kan deltage i disse møder. 
Interesserede medlemmer af Europa-
Parlamentet eller tjenestemænd fra de 
relevante temaafdelinger i Europa-
Parlamentet kan ligeledes deltage i 
møderne.

Or. en

Ændringsforslag 18
Alexander Alvaro

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Rådets afgørelse 2008/839/RIA
Artikel 17 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. 
Mandatet får virkning, efter at 
generaldirektøren for Kommissionens 

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. 
Mandatet får virkning, efter at 
generaldirektøren for Kommissionens 
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ansvarlige generaldirektorat har afgivet en 
positiv udtalelse herom.

ansvarlige generaldirektorat har afgivet en 
positiv udtalelse herom. GPMB’s mandat 
omfatter et krav om, at der offentliggøres 
regelmæssige beretninger, og at disse 
beretninger forelægges Europa-
Parlamentet for at sikre fuld 
parlamentarisk kontrol og tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 19
Alexander Alvaro

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Rådets afgørelse 2008/839/RIA
Artikel 17 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Administrative udgifter og rejseudgifter 
i tilknytning til GPMB's aktiviteter 
afholdes over Den Europæiske Unions 
almindelige budget, i det omfang de ikke 
godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, 
stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i 
tilknytning til GPMB's arbejde for de af 
GPMB's eksperter, der er udpeget af 
medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for 
de eksperter, der er indkaldt i medfør af 
denne artikels stk. 3, gælder 
Kommissionens "Ordning om godtgørelse 
af eksterne personer, der af Kommissionen 
indkaldes som eksperter."

6. Administrative udgifter og rejseudgifter 
i tilknytning til GPMB's aktiviteter 
afholdes over Den Europæiske Unions 
almindelige budget, i det omfang de ikke 
godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, 
stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i 
tilknytning til GPMB's arbejde for de af 
GPMB's eksperter, der er udpeget af 
medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for 
de eksperter, der er indkaldt i medfør af 
denne artikels stk. 3, gælder 
Kommissionens "Ordning om godtgørelse 
af eksterne personer, der af Kommissionen 
indkaldes som eksperter." De nødvendige 
bevillinger til at dække udgifterne i 
tilknytning til GPMB’s møder skal komme 
fra de bevillinger, der allerede er afsat i 
den finansielle programmering for 2010-
2013 for anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II).

Or. en


