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Muudatusettepanek 12
Alexander Alvaro

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. Vaatamata sellele, et nõukogu 
käsitleb lahendust SIS 1+RE 
varuplaanina SIS II ebaõnnestumise 
korral, on Euroopa Parlamendil 
kaasseadusandjana teise põlvkonna 
Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomisel 
(määrus (EÜ) nr 1987/20061) ja 
eelarvepädeva institutsioonina õigus jätta 
SIS II väljatöötamiseks 2011. aasta 
eelarve raames eraldatavad vahendid 
reservi, et tagada parlamendi täielik 
kontroll ja järelevalve protsessi üle.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) juuniks 2010 ei suudeta luua 
migreerumiseks vajalikke tingimusi. 
Selleks et SIS II määruse (EÜ) nr
1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK 
kohaselt kasutusele võtta, peavad määrus 
(EÜ) nr 1104/2008 ja otsus 2008/839/JSK 
kehtima migreerumise lõpuleviimiseni.

(3) juuniks 2010 ei suudeta luua 
migreerumiseks vajalikke tingimusi. 
Selleks et SIS II määruse (EÜ) nr 
1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK 
kohaselt kasutusele võtta, peavad määrus 
(EÜ) nr 1104/2008 ja otsus 2008/839/JSK 
kehtima migreerumise lõpuleviimiseni. Kui 
testimisest selgub, et praegune SIS II 
projekt on ebaõnnestunud, tuleks välja 
töötada alternatiivne tehniline lahendus 
ning selle finantsmõjust tuleks kõiki 
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osalisi teavitada.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vastu tuleks võtta SIS II funktsioonide 
väljatöötamise tehniline varukava. Sellest 
tulenevalt tuleks kohandada migratsiooniks 
vajaliku arhitektuuri tehnilisi komponente
ja näha ette veel üks tehniline lahendus 
keskse SIS II arendamiseks.

(6) On vaja kohandada õigusraamistikku, 
et võimaldada migratsiooni võimalikele 
alternatiivsetele tehnilistele lahendustele, 
kui katsed peaksid näitama, et praegust 
SIS II projekti ei saa edukalt rakendada. 
Tuleks kohandada migratsiooniks vajaliku 
arhitektuuri tehniliste komponentide 
kirjeldust ja näha ette alternatiivne
tehniline lahendus keskse SIS II 
arendamiseks. Kõik alternatiivsed 
tehnilised lahendused peaksid põhinema 
parimal olemasoleval tehnoloogial, olema 
kulutasuvad ja neid tuleks rakendada 
vastavalt selgele ajakavale. Komisjon 
peaks esitama põhjaliku hinnangulise 
eelarve kulude kohta, mis on seotud 
alternatiivse tehnilise lahenduse 
õigeaegse kasutuselevõtuga. Peaks olema 
selge, et otsusega 2007/533/ JSK 
kehtestatud õigusraamistik kehtib kõikide 
tehniliste lahenduste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklile 5 lisatakse järgmine lõige: 
„1 a. Komisjon töötab välja ja rakendab 
täiendavate meetmete paketi, et hoida ära 
isikuandmeid sisaldava teabe leke 
andmebaasist ja tagada isikuandmete 
kaitse kogu testimise ja migratsiooni 
jooksul infosüsteemist SIS I teise 
põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS
II).”

Or. en

Muudatusettepanek 16
Petru Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artikli 14 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Registreid võib kasutada ainult 
lõikes 1 osutatud otstarbel ning need 
kustutatakse automaatselt kolm aastat 
pärast nende loomist.”

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhtnõukokku kuulub kuni kümme 
eksperti. Nõukogus tegutsevad 
liikmesriigid nimetavad kuni kaheksa 
eksperti ja sama palju asendajaid. 
Komisjoni asjaomase peadirektoraadi 
peadirektor määrab komisjoni ametnike 
seast kaks eksperti ja kaks asendajat. 
Juhtnõukogu koosolekutel võivad osaleda 
teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad 
menetluse vastu huvi.

2. Juhtnõukokku kuulub kuni kümme 
liiget, kes suudavad aktiivselt kaasa aidata 
teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi 
(SIS II) väljatöötamisele. Nõukogus 
tegutsevad liikmesriigid nimetavad kuni 
kaheksa liiget ja sama palju asendajaid. 
Komisjoni asjaomase peadirektoraadi 
peadirektor määrab komisjoni ametnike 
seast kuni kaks liiget ja kaks asendajat. 
Juhtnõukogu koosolekutel võivad osaleda 
teised komisjoni ametnikud ja 
liikmesriikide eksperdid, kes tunnevad 
menetluse vastu huvi. Juhtnõukogu 
koosolekutel võivad osaleda ka huvitatud 
Euroopa Parlamendi liikmed või 
asjaomaste poliitikaosakondade 
ametnikud.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhtnõukogu kodukorra koostab 
juhtnõukogu ise. See jõustub pärast 
heakskiitva arvamuse saamist komisjoni 
asjaomase peadirektoraadi peadirektorilt.

5. Juhtnõukogu kodukorra koostab 
juhtnõukogu ise. See jõustub pärast 
heakskiitva arvamuse saamist komisjoni 
asjaomase peadirektoraadi peadirektorilt. 
Juhtnõukogu kodukord sisaldab 
kohustust avaldada korrapäraselt 
aruandeid ning edastada need aruanded 
Euroopa Parlamendile, et tagada 
parlamendi poolne täielik kontroll ja 
järelevalve.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Nõukogu otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 2 
kohaldamist, kaetakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest need juhtnõukogu tegevusest 
tulenevad haldus- ja reisikulud, mida ei 
kaeta muudest allikatest. Nõukogus 
tegutsevad liikmesriikide nimetatud 
juhtnõukogu ekspertide ja käesoleva artikli 
lõike 3 alusel kutsutud ekspertide 
juhtnõukogu tegevuses osalemisega seotud 
reisikulude suhtes kohaldatakse komisjoni 
eeskirju väljastpoolt komisjoni 
koosolekutel osalema kutsutud ekspertide 
kulude hüvitamise kohta.

6. Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 2 
kohaldamist, kaetakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest need juhtnõukogu tegevusest 
tulenevad haldus- ja reisikulud, mida ei 
kaeta muudest allikatest. Nõukogus 
tegutsevate liikmesriikide nimetatud 
juhtnõukogu ekspertide ja käesoleva artikli 
lõike 3 alusel kutsutud ekspertide 
juhtnõukogu tegevuses osalemisega seotud 
reisikulude suhtes kohaldatakse komisjoni 
eeskirju väljastpoolt komisjoni 
koosolekutel osalema kutsutud ekspertide 
kulude hüvitamise kohta. Juhtnõukogu 
koosolekute korraldamise kulude 
katmiseks kasutatakse 2010.–2013. aasta 
finantsplaneeringus teise põlvkonna 
Schengeni infosüsteemile (SIS II) 
eraldatud assigneeringuid.

Or. en


