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Módosítás 12
Alexander Alvaro

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. annak ellenére, hogy a Tanács a SIS 
II meghiúsulása esetén a SIS 1+RE-t 
készenléti tervként kezeli, az Európai 
Parlament a Schengeni Információs 
Rendszer második generációjának (SIS 
II) létrehozásáról szóló 1987/2006/EK 
rendelet1 társjogalkotójaként és 
költségvetési hatóságként fenntartja 
magának a jogot a 2011-es éves 
költségvetésben a SIS II fejlesztésére 
elkülönítendő források tartalékba 
helyezésére a folyamat teljes körű 
parlamenti vizsgálatának és 
ellenőrzésének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 13
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az 
átállás előfeltételei. Ezért az átállás 
lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 
1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB 
határozatot, hogy a SIS II – az 
1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB 
határozat előírásainak megfelelően –
működőképessé váljon.

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az 
átállás előfeltételei. Ezért az átállás 
lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 
1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB 
határozatot, hogy a SIS II – az 
1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB 
határozat előírásainak megfelelően –
működőképessé váljon. A jelenlegi SIS II 
projekt tesztelést követő meghiúsulása 

                                               
1 HL L 381., 2006.12.28., 4. o.
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esetére alternatív műszaki megoldást kell 
kialakítani, amelynek teljes körű pénzügyi 
vonzatait valamennyi érintett féllel 
közölni kell.

Or. en

Módosítás 14
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A SIS II funkcióinak biztosítása 
érdekében műszaki készenléti tervet kell 
előirányozni. Ezért ki kell igazítani az 
átállási felépítmény műszaki 
alkotóelemeinek leírását annak érdekében, 
hogy a SIS II Központi Részének 
fejlesztésével kapcsolatos más műszaki 
megoldások is lehetővé váljanak.

(6) A jogi keretet módosítani kell, hogy –
amennyiben a tesztek eredménye szerint a 
jelenlegi SIS II projekt megvalósítása 
kudarcba fullad – lehetővé tegye az 
esetleges alternatív műszaki megoldásokra 
való átállást. Ki kell igazítani az átállási 
felépítmény műszaki alkotóelemeinek 
leírását annak érdekében, hogy a SIS II 
Központi Részének fejlesztésével 
kapcsolatos alternatív műszaki 
megoldások is lehetővé váljanak. Bármely 
ilyen alternatív műszaki megoldásnak a 
rendelkezésre álló legjobb technológián 
kell alapulnia, költséghatékonynak kell 
lennie, és a kijelölt határidőknek 
megfelelően kell végrehajtani. A 
Bizottságnak megfelelő időben alapos 
költségvetési értékelést kell benyújtania az 
ilyen alternatív műszaki megoldással 
kapcsolatos költségekről. Egyértelműnek 
kell lennie, hogy a 2007/533/IB 
határozatban meghatározott jogi keret az 
összes műszaki megoldásra érvényes.

Or. en
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Módosítás 15
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új) 
2008/839/JHA tanácsi határozat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 5. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki: 
„(1a) A Bizottság kialakít és végrehajt egy 
további intézkedésekből álló csomagot a 
személyes adatokkal kapcsolatos 
információk adatbázisból való 
eltűnésének megakadályozása és a 
személyes adatok védelme céljából a 
tesztelés és a SIS I-ről a Schengeni 
Információs Rendszer második 
generációjára (SIS II) történő átállás 
teljes időtartamára vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 16
Petru Luhan

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
2008/839/JHA tanácsi határozat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 14. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A naplóbejegyzések csak az (1) 
bekezdésben meghatározott célokra 
használhatók fel, és elkészítésük után 
három évvel automatikusan törölni kell 
azokat.”

Or. ro
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Módosítás 17
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2008/839/JHA tanácsi határozat
17 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot 
legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb 
nyolc szakértőt és azonos számú póttagot 
neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel 
rendelkező főigazgatóságának főigazgatója 
két szakértőt és két póttagot nevez ki a 
Bizottság tisztviselői közül. Az 
eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági 
tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein.

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot 
legfeljebb 10, a Schengeni Információs 
Rendszer második generációja (SIS II) 
fejlesztéséhez érdemben hozzájárulni 
képes tag alkotja. A Tanács keretein belül 
eljáró tagállamok legfeljebb nyolc tagot és 
azonos számú póttagot neveznek ki. A 
Bizottság hatáskörrel rendelkező 
főigazgatóságának főigazgatója legfeljebb
két tagot és két póttagot nevez ki a 
Bizottság tisztviselői közül. Az 
eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági 
tisztviselők és a tagállamok szakértői részt 
vehetnek a tanács ülésein. Az Európai 
Parlament érdeklődő képviselői, illetve az 
Európai Parlament illetékes tematikus 
főosztályainak munkatársai részt vehetnek 
a tanács ülésein.

Or. en

Módosítás 18
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2008/839/JHA tanácsi határozat
17 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átfogó programirányítási tanács 
kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a 
Bizottság hatáskörrel rendelkező 

(5) Az átfogó programirányítási tanács 
kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a 
Bizottság hatáskörrel rendelkező 
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főtitkárságának főtitkára által adott 
kedvező állásfoglalást követően lépnek 
hatályba.

főtitkárságának főtitkára által adott 
kedvező állásfoglalást követően lépnek 
hatályba. A tanács feladatköreinek 
tartalmazniuk kell a jelentések rendszeres 
közzétételére vonatkozó követelményt, 
valamint azt, hogy a teljes körű 
parlamenti vizsgálat és ellenőrzés 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament számára hozzáférést kell 
biztosítani ezekhez a jelentésekhez.

Or. en

Módosítás 19
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2008/839/JHA tanácsi határozat
17 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, 
az átfogó programirányítási tanács 
tevékenységével összefüggésben felmerülő 
adminisztratív és utazási költségeket –
amennyiben megtérítésük egyéb forrásból 
nem történik meg – az Európai Unió 
általános költségvetése viseli. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok által az 
átfogó programirányítási tanácsba 
kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk 
(3) bekezdésének megfelelően meghívott 
szakértőknek a tanács munkájával 
összefüggésben felmerült utazási költségei 
tekintetében a „Bizottságon kívüli, 
szakértőként meghívott személyek 
költségtérítésére vonatkozó bizottsági 
szabályok” alkalmazandók.

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, 
az átfogó programirányítási tanács 
tevékenységével összefüggésben felmerülő 
adminisztratív és utazási költségeket –
amennyiben megtérítésük egyéb forrásból 
nem történik meg – az Európai Unió 
általános költségvetése viseli. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok által az 
átfogó programirányítási tanácsba 
kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk 
(3) bekezdésének megfelelően meghívott 
szakértőknek a tanács munkájával 
összefüggésben felmerült utazási költségei 
tekintetében a „Bizottságon kívüli, 
szakértőként meghívott személyek 
költségtérítésére vonatkozó bizottsági 
szabályok” alkalmazandók. Az átfogó 
programirányítási tanács ülései kapcsán 
felmerülő költségek fedezéséhez szükséges 
előirányzatok a jelenleg a Schengeni 
Információs Rendszer második 
generációjának (SIS II) 2010–2013 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi 
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tervében szereplő előirányzatokból 
származnak majd.

Or. en


