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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2010/0006(NLE)

18.3.2010

GROZĪJUMI Nr.
12 - 19

Ziņojuma projekts
Carlos Coelho
(PE439.091v01-00)

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par 
migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes 
Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II)

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
(COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(COD))



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

LV

AM_Com_LegReport



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

LV

Grozījums Nr. 12
Alexander Alvaro

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a Lai gan Padome SIS 1+RE uzskata 
par ārkārtas rīcības plānu gadījumam, ja 
SIS II izrādās nesekmīga, Eiropas 
Parlaments kā viens no likumdevējiem
otrās paaudzes Šengenas informācijas 
sistēmas (SIS II) izveidē (Regula (EK) 
Nr. 1987/2006)1 un budžeta lēmējiestāde 
patur tiesības 2011. gada budžetā SIS II 
izveidei piešķiramos līdzekļus iekļaut 
rezervē, lai procesam nodrošinātu pilnīgu 
parlamentāro uzraudzību un kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 
2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai 
SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts 
Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 
2007/533/TI, ir jāturpina piemērot Regulu 
(EK) Nr. 1104/2008 un 
Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir 
pabeigta.

(3) Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 
2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai 
SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts 
Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 
2007/533/TI, ir jāturpina piemērot Regulu 
(EK) Nr. 1104/2008 un 
Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir 
pabeigta. Ja pašreizējo SIS II projektu 
neizdodas īstenot, pēc testēšanas vajadzētu 
izveidot alternatīvu tehnisko risinājumu 
un visas iesaistītās personas informēt par 

                                               
1 OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.
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visām finansiālajām sekām.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir jāparedz tehniskais ārkārtas rīcības 
plāns SIS II funkciju īstenošanai. Tāpēc 
ir jāpielāgo migrēšanas arhitektūras 
tehniskie komponenti, lai būtu iespējams 
cits tehnisks risinājums attiecībā uz 
centrālās SIS II attīstību.

(6) Ir jāpielāgo tiesiskais regulējums, 
paredzot iespēju migrēšanai izmantot 
alternatīvus tehniskus risinājumus 
gadījumā, ja testi parādīs, ka pašreizējo 
SIS II sekmīgi īstenot nav iespējams. Ir 
jāpielāgo migrēšanas arhitektūras tehniskie 
komponenti, lai būtu iespējams alternatīvs
tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās 
SIS II attīstību. Jebkuru šādu tehnisko 
risinājumu pamatā jābūt labākajai 
pieejamajai tehnoloģijai, tiem jābūt 
izmaksu ziņā lietderīgiem un īstenotiem 
pēc skaidra grafika. Komisijai ir savlaicīgi 
jāiesniedz detalizēts budžeta novērtējums 
attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar 
šāda alternatīva tehniska risinājuma 
izmantošanu. Skaidri jānorāda, ka ar 
Lēmumu 2007/533/TI izveidotais 
tiesiskais regulējums attiecas uz visiem 
tehniskajiem risinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
5. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lēmuma 5. pantā iekļauj šādu 
punktu: 
„1.a Komisija izstrādā un ievieš papildu 
pasākumu kopumu, lai novērstu personas 
datu informācijas noplūdi no datubāzes 
un garantētu personas datu aizsardzību uz 
visu laiku, kamēr notiek testēšana un 
migrēšana no SIS I uz otrās paaudzes 
Šengenas informācijas sistēmu (SIS II).”

Or. en

Grozījums Nr. 16
Petru Luhan

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lēmuma 14. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„3. Ierakstus lieto vienīgi 1. punktā 
minētajā nolūkā un automātiski dzēš pēc 
trim gadiem no to izveides dienas.”

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. VPVV ir ne vairāk kā 10 eksperti. 2. VPVV ir ne vairāk kā 10 locekļi, kuri 
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Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne 
vairāk kā astoņus ekspertus un tikpat lielu 
skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no 
Komisijas amatpersonu vidus ieceļ divus 
ekspertus un divus aizstājējus. VPVV 
sanāksmēs var piedalīties citas ieinteresētas 
Komisijas amatpersonas.

var aktīvi piedalīties otrās paaudzes 
Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) 
izstrādē. Dalībvalstis, kas darbojas 
Padomē, ieceļ ne vairāk kā astoņus 
locekļus un tikpat lielu skaitu aizstājēju. 
Atbildīgā Komisijas ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektors no Komisijas amatpersonu 
vidus ieceļ ne vairāk kā divus locekļus un 
divus aizstājējus. VPVV sanāksmēs var 
piedalīties citas ieinteresētas Komisijas 
amatpersonas un dalībvalstu eksperti. 
VPVV sanāksmes var apmeklēt 
ieinteresētie Eiropas Parlamenta deputāti 
vai amatpersonas no attiecīgajiem 
Eiropas Parlamenta politikas 
departamentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas 
stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas 
atbildīgā ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu 
atzinumu.

5. VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas 
stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas 
atbildīgā ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu 
atzinumu. VPVV nolikumā iekļauj prasību 
publicēt regulārus ziņojumus un darīt tos 
pieejamus Eiropas Parlamentam, lai 
nodrošinātu pilnīgu parlamentāro 
uzraudzību un kontroli.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Alexander Alvaro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV 
darbību dēļ radušās administratīvās 
izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, 
ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem 
līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, 
kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas 
Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti 
piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, 
ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV 
darbu piemēro Komisijas "Noteikumus par 
to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas 
Komisijā nenodarbinātām personām, kuras 
kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties 
sanāksmēs".

6. Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV 
darbību dēļ radušās administratīvās 
izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, 
ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem 
līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, 
kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas 
Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti 
piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, 
ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV 
darbu piemēro Komisijas "Noteikumus par 
to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas 
Komisijā nenodarbinātām personām, kuras 
kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties 
sanāksmēs". Ar VPVV sanāksmēm saistīto 
izmaksu segšanai vajadzīgās apropriācijas 
nodrošina apropriācijas, kas otrās 
paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai 
(SIS II) pašlaik ir paredzētas finanšu 
plānā 2010.–2013. gadam.

Or. en


