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Amendement 12
Alexander Alvaro

Ontwerpwetgevingsresolutie 
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. Ondanks het feit dat de Raad SIS 1+ 
RE beschouwt als een noodplan voor het 
geval dat SIS II mocht mislukken, 
behoudt het Europees Parlement, als 
medewetgever voor de vaststelling van het 
Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie (SIS II) (Verordening
(EG) nr. 1987/20061 ) en 
begrotingsautoriteit, zich het recht voor 
om de voor de ontwikkeling van SIS II in 
de jaarlijkse begroting voor 2011 
opgenomen middelen in reserve te 
houden, om een volledige parlementaire 
controle van het proces te garanderen;

Or. en

Amendement 13
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aan de noodzakelijke voorwaarden 
voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog 
niet zijn voldaan. Wil SIS II operationeel 
kunnen worden overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 
2007/533/JBZ, dan moeten Verordening 
(EG) nr. 1104/2008 en Besluit 
2008/839/JBZ van kracht blijven totdat de 
migratie is voltooid.

(3) Aan de noodzakelijke voorwaarden 
voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog 
niet zijn voldaan. Wil SIS II operationeel 
kunnen worden overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 
2007/533/JBZ, dan moeten Verordening 
(EG) nr. 1104/2008 en Besluit 
2008/839/JBZ van kracht blijven totdat de 
migratie is voltooid. Indien na tests blijkt 
dat het huidige SIS II-project een 
mislukking is, moet er een alternatieve 
technische oplossing worden ontwikkeld 
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en moeten de volledige financiële 
implicaties hiervan aan alle betrokken 
partijen bekend worden gemaakt.

Or. en

Amendement 14
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er dient een technische 
noodvoorziening te worden getroffen om 
de functies van SIS II te verwezenlijken.
De beschrijving van de technische 
componenten van de migratiearchitectuur 
dient derhalve te worden aangepast om 
voor de ontwikkeling van het centrale 
SIS II een andere technische oplossing te 
kunnen toepassen.

(6) Het rechtskader moet worden 
aangepast om overschakeling op 
eventuele alternatieve technische 
oplossingen mogelijk te maken voor het 
geval dat uit tests blijkt dat SIS II niet met 
succes ten uitvoer kan worden gelegd. De 
beschrijving van de technische 
componenten van de migratiearchitectuur 
dient te worden aangepast om voor de 
ontwikkeling van het centrale SIS II een 
alternatieve technische oplossing te 
kunnen toepassen. Elke technische 
oplossing moet stoelen op de beste 
beschikbare technologie en 
kostenefficiënt zijn, en worden ingevoerd 
volgens een duidelijk tijdschema. De 
Commissie moet te rechter tijd een 
grondige budgettaire evaluatie in dienen 
van de kosten verbonden aan zulk een 
alternatieve technische oplossing. Het 
moet duidelijk zijn dat het bij Besluit 
2007/533/JBZ vastgestelde rechtskader op
alle technische oplossingen van 
toepassing is.

Or. en

Amendement 15
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 
Besluit van de Raad 2008/839/JBZ 
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 5 wordt het volgende lid 
ingevoegd: 
"1 bis. De Commissie ontwikkelt een 
pakket aanvullende maatregelen om 
weglekken van persoonsgegevens uit de 
databank te voorkomen en om de 
bescherming van persoonsgegevens 
gedurende de gehele test- en 
migratieperiode van SIS I naar het 
Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie (SIS II) te waarborgen, 
en voert deze maatregelen uit."

Or. en

Amendement 16
Petru Luhan

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Besluit van de Raad 2008/839/JBZ 
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 14, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
"(3) De registers mogen alleen voor de in 
lid 1 genoemde doeleinden worden 
gebruikt en worden drie jaar na de 
aanleg ervan automatisch verwijderd."

Or. ro

Amendement 17
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Besluit van de Raad 2008/839/JBZ 
Artikel 17 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien 2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien 
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leden. Ten hoogste acht leden en evenveel 
plaatsvervangers worden aangewezen door 
de lidstaten, in het kader van de Raad 
bijeen. Twee deskundigen en twee 
plaatsvervangers worden door de directeur-
generaal van het verantwoordelijke 
directoraat-generaal van de Commissie 
aangewezen uit de ambtenaren van de 
Commissie. Andere geïnteresseerde 
ambtenaren van de Commissie mogen de 
vergaderingen van de GPMB bijwonen.

leden, die in staat zijn actief deel te nemen 
aan de ontwikkeling van het 
Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie (SIS II). Ten hoogste 
acht leden en evenveel plaatsvervangers 
worden aangewezen door de lidstaten, in 
het kader van de Raad bijeen. Ten hoogste
twee leden en twee plaatsvervangers 
worden door de directeur-generaal van het 
verantwoordelijke directoraat-generaal van 
de Commissie aangewezen uit de 
ambtenaren van de Commissie. Andere 
geïnteresseerde ambtenaren van de 
Commissie en deskundigen uit de 
lidstaten mogen de vergaderingen van de 
GPMB bijwonen. Belangstellende leden 
van het Europees Parlement of 
ambtenaren van de desbetreffende 
beleidsdepartementen van het Europees 
Parlement kunnen de vergaderingen van 
de GPMB bijwonen.

Or. en

Amendement 18
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Besluit van de Raad 2008/839/JBZ 
Artikel 17 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De GPMB stelt zijn reglement van orde 
vast. Het reglement wordt van kracht na 
gunstig advies van de directeur-generaal 
van het verantwoordelijke directoraat-
generaal van de Commissie.

5. De GPMB stelt zijn reglement van orde 
vast. Het reglement wordt van kracht na 
gunstig advies van de directeur-generaal 
van het verantwoordelijke directoraat-
generaal van de Commissie. Het mandaat 
moet de eis omvatten dat er regelmatig 
verslagen worden uitgebracht, die aan het 
Europees Parlement worden voorgelegd, 
zodat dit volledige parlementaire controle 
kan uitoefenen.

Or. en
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Amendement 19
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Besluit van de Raad 2008/839/JBZ 
Artikel 17 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd artikel 15, lid 2, komen 
de administratieve kosten en reiskosten in 
verband met de activiteiten van de GPMB 
ten laste van de algemene begroting van de 
Europese Unie, tenzij zij uit andere 
bronnen worden terugbetaald. Ten aanzien 
van de reiskosten van de deskundigen die 
als lid van de GPMB zijn aangewezen door 
de lidstaten, in het kader van de Raad 
bijeen, en de reiskosten van deskundigen 
die overeenkomstig lid 3 zijn uitgenodigd 
in verband met de activiteiten van de 
GPMB, is de ‘Regeling inzake de 
vergoeding van niet tot het personeel van 
de Commissie behorende personen die 
worden uitgenodigd als deskundige deel te 
nemen aan vergaderingen’ van toepassing.

6. Onverminderd artikel 15, lid 2, komen 
de administratieve kosten en reiskosten in 
verband met de activiteiten van de GPMB 
ten laste van de algemene begroting van de 
Europese Unie, tenzij zij uit andere 
bronnen worden terugbetaald. Ten aanzien 
van de reiskosten van de deskundigen die 
als lid van de GPMB zijn aangewezen door 
de lidstaten, in het kader van de Raad 
bijeen, en de reiskosten van deskundigen 
die overeenkomstig lid 3 zijn uitgenodigd 
in verband met de activiteiten van de 
GPMB, is de ‘Regeling inzake de 
vergoeding van niet tot het personeel van 
de Commissie behorende personen die 
worden uitgenodigd als deskundige deel te 
nemen aan vergaderingen' van toepassing. 
De kredieten ter dekking van de kosten 
van de vergaderingen van de GPMB 
zullen worden onttrokken aan de 
kredieten die momenteel in de financiële 
programmering voor 2010–2013 voor het 
Schengeninformatiesysteem (SIS II) zijn 
bestemd.

Or. en


