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Pakeitimas 12
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nors Taryba laiko planą SIS 1+RE 
alternatyva tuo atveju, jeigu nepavyktų 
pereiti prie SIS II, Europos Parlamentas –
viena iš institucijų, leidžiančių teisės 
aktus, pagal kuriuos siekiama sukurti 
Šengeno informacinę sistemą (SIS II) 
(Reglamentas (EB) Nr. 1987/20061), ir 
viena iš biudžetą tvirtinančių institucijų –
siekdamas užtikrinti visapusišką 
parlamentinę priežiūrą ir stebėti procesą, 
pasilieka teisę laikyti rezerve lėšas, kurios 
pagal 2011 m. metinį biudžetą turėtų būti 
skirtos SIS II vystyti.

Or. en

Pakeitimas 13
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Išankstinės su perėjimu susijusios 
sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. 
įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų 
veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) 
Nr. 1987/2006 ir 
Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas 
(EB) Nr. 1104/2008 ir 
Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti 
taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.

(3) Išankstinės su perėjimu susijusios 
sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. 
įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų 
veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) 
Nr. 1987/2006 ir 
Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas 
(EB) Nr. 1104/2008 ir 
Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti 
taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.
Tuo atveju, jeigu atlikus bandymus 
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nepavyktų įdiegti dabartinio SIS II 
projekto, turėtų būti parengtas 
alternatyvus techninis sprendimas, o visos 
susijusios šalys informuotos apie 
visapusišką jo poveikį biudžetui.

Or. en

Pakeitimas 14
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reikėtų numatyti techninį nenumatytų 
atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II 
funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai 
pakeisti perėjimo architektūros techninių 
komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę 
SIS II būtų galima taikyti kitą techninį 
sprendimą.

(6) Turi būti patvirtinti teisės aktai, 
kuriais remiantis būtų galima pereiti prie 
galimų alternatyvių techninių sprendimų, 
jeigu atlikus bandymus paaiškėtų, kad 
dabartinis SIS II projektas negali būti 
sėkmingai įgyvendintas. Reikėtų
atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros 
techninių komponentų aprašą, kad plėtojant 
centrinę SIS II būtų galima taikyti 
alternatyvų techninį sprendimą. Bet koks 
minėtas alternatyvus techninis 
sprendimas turėtų būti grindžiamas 
geriausia turima technologija, būti 
ekonomiškai veiksmingas ir 
įgyvendinamas pagal aiškų tvarkaraštį.
Komisija turėtų nedelsdama pateikti 
išsamų su šiuo alternatyviu techniniu 
sprendimu susijusių biudžeto išlaidų 
vertinimą. Turėtų būti aiškiai pažymėta, 
kad pagal Sprendimą 2007/533/TVR 
nustatytas teisinis pagrindas taikomas 
visiems techniniams sprendimams.

Or. en
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Pakeitimas 15
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Tarybos sprendimas 2008/839/TVR
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Į 5 straipsnį įterpiama ši dalis: 
„1a. Komisija, siekdama užkirsti kelią 
informacijos apie asmens duomenis 
nutekėjimui iš duomenų bazės ir užtikrinti 
asmens duomenų apsaugą viso bandymų 
ir perėjimo nuo SIS I prie antros kartos 
Šengeno informacinės sistemos (SIS II) 
proceso metu, parengia ir įgyvendina 
papildomų priemonių paketą.“

Or. en

Pakeitimas 16
Petru Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Tarybos sprendimas 2008/839/TVR
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3) Įrašai gali būti naudojami tik 1 dalyje 
nurodytiems tikslams ir automatiškai 
ištrinami po trejų metų nuo jų sukūrimo.“

Or. ro
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Pakeitimas 17
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Tarybos sprendimas 2008/839/TVR
17 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 
10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos 
Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis 
ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. 
Atsakingo Komisijos generalinio 
direktorato generalinis direktorius paskiria 
du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie 
turi būti Komisijos pareigūnai. BPV 
posėdžiuose gali dalyvauti kiti 
suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 narių, 
kurie turi sugebėti veiksmingai prisidėti 
vystant antros kartos Šengeno 
informacinę sistemą (SIS II). Valstybės 
narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne 
daugiau kaip aštuonis narius ir tiek pat 
pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos 
generalinio direktorato generalinis 
direktorius paskiria daugiausia du narius
ir du pakaitinius narius, kurie turi būti 
Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose 
gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos 
pareigūnai ir valstybių narių ekspertai. 
BPV posėdžiuose gali dalyvauti 
suinteresuoti Europos Parlamento nariai 
ar susijusių Europos Parlamento teminių 
skyrių pareigūnai.

Or. en

Pakeitimas 18
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Tarybos sprendimas 2008/839/TVR
17 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. BPV parengia savo įgaliojimus. 
Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo 
Komisijos generalinio direktorato 
generalinis direktorius pareiškia palankią 
nuomonę.

5. BPV parengia savo įgaliojimus. 
Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo 
Komisijos generalinio direktorato 
generalinis direktorius pareiškia palankią 
nuomonę. Į BPV įgaliojimus įtraukiamas 
reikalavimas nuolat skelbti ataskaitas ir, 
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siekiant užtikrinti visapusišką 
parlamentinę priežiūrą ir stebėseną, teikti 
jas Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 19
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Tarybos sprendimas 2008/839/TVR
17 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl 
BPV veiklos atsirandančios 
administracinės ir kelionių išlaidos 
padengiamos iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš 
kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės 
narės, veikdamos Taryboje, paskiria 
dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie 
pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, 
kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu 
BPV, taikomos „Komisijos ekspertais 
pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų 
atlyginimo taisyklės.

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl 
BPV veiklos atsirandančios 
administracinės ir kelionių išlaidos 
padengiamos iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš 
kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės 
narės, veikdamos Taryboje, paskiria 
dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie 
pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, 
kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu 
BPV, taikomos „Komisijos ekspertais 
pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų 
atlyginimo taisyklės. Asignavimai, 
reikalingi BPV posėdžių išlaidoms 
padengti, skiriami iš šiuo metu 2010-
2013 m. finansinėje programoje Šengeno 
informacinei sistemai (SIS II) numatytų 
asignavimų.

Or. en


