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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Alexander Alvaro

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Bez ohľadu na skutočnosť, že Rada 
považuje scenár SIS 1+ RE za náhradný 
plán v prípade zlyhania systému SIS II, si 
Európsky parlament, ako 
spoluzákonodarca pri ustanovovaní 
Schengenského informačného systému 
druhej generácie (SIS II) (nariadenie 
(ES) č. 1987/20061) a rozpočtový orgán, 
vyhradzuje právo zadržať prostriedky, 
ktoré sa majú v rozpočte na rok 2011 
vyčleniť na rozvoj systému SIS II, ako 
rezervu, aby mohol zabezpečiť plnú 
parlamentnú kontrolu a dohľad nad 
postupom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené 
podmienky na prechod. Na účely 
sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje 
v nariadení (ES) č. 1987/2006 
a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto 
nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 
2008/839/SVV mali uplatňovať až do 
ukončenia prechodu.

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené 
podmienky na prechod. Na účely 
sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje 
v nariadení (ES) č. 1987/2006 
a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto 
nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 
2008/839/SVV mali uplatňovať až do 
ukončenia prechodu. V prípade zlyhania 
súčasného projektu SIS II po testovaní by 
sa malo navrhnúť alternatívne technické 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.
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riešenie a všetkým stranám, ktorých sa 
týka, by sa mali objasniť všetky finančné 
dôsledky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V záujme vybudovania funkcií SIS II 
by sa mal ustanoviť technický plán pre 
prípad nepredvídaných okolností. Opis 
technických prvkov architektúry prechodu 
by sa preto mal prispôsobiť tak, aby bolo 
možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide 
o vývoj centrálneho SIS II.

(6) Je potrebné prispôsobiť právny rámec, 
aby bolo možné prejsť na eventuálne 
alternatívne technické riešenia, ak testy 
ukážu, že súčasný projekt SIS II nemožno 
úspešne realizovať. Opis technických 
prvkov architektúry prechodu by sa mal 
prispôsobiť tak, aby bolo možné 
alternatívne technické riešenie, pokiaľ ide 
o vývoj centrálneho systému SIS II. Všetky 
tieto alternatívne technické riešenia by 
mali byť založené na najlepších 
dostupných technológiách, mali by byť 
nákladovo efektívne a realizované 
v súlade s prehľadným harmonogramom. 
Pre toto alternatívne technické riešenie by 
Komisia mala včas predložiť dôkladné 
hodnotenie rozpočtu z hľadiska nákladov. 
Malo by byť jasné, že právny rámec 
stanovený rozhodnutím 2007/533/SVV sa 
vzťahuje na všetky technické riešenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Ioan Enciu

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1a (nový)
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 5 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Do článku 5 sa vkladá tento odsek: 
„Článok 1a Komisia vypracuje a 
vykonáva balík dodatočných opatrení s 
cieľom zabrániť úniku osobných údajov z 
databázy a zabezpečiť ochranu osobných 
údajov na celé obdobie testovania a 
prechodu zo systému SIS I na 
Schengenský informačný systém druhej 
generácie (SIS II).“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Petru Luhan

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V článku 14 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Záznamy sa môžu použiť len na 
účely uvedené v odseku 1, pričom sa 
automaticky vymažú po troch rokoch od 
ich vytvorenia.“

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. GPMB pozostáva z maximálneho 
počtu 10 expertov. Maximálny počet osem 
expertov a rovnaký počet náhradníkov 
určia členské štáty konajúce v rámci Rady. 
Dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí 
spomedzi úradníkov Komisie generálny 
riaditeľ zodpovedného generálneho 
riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach 
GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci 
Komisie, ktorí sú zainteresovaní v 
preberaných otázkach.

2. GPMB tvorí najviac 10 členov, ktorí sú 
spôsobilí aktívne prispievať k vývoju 
Schengenského informačného systému 
druhej generácie (SIS II). Maximálne
osem členov a rovnaký počet náhradníkov 
určia členské štáty konajúce v rámci Rady. 
Maximálne dvoch členov a dvoch 
náhradníkov určí spomedzi úradníkov 
Komisie generálny riaditeľ zodpovedného 
generálneho riaditeľstva Komisie. Na 
stretnutiach GPMB sa môžu zúčastniť aj 
iní úradníci Komisie a experti z členských 
štátov, ktorí majú záujem o prerokúvané 
otázky. Na stretnutiach GPMB sa môžu 
zúčastniť aj záujemcovia z radov 
poslancov Európskeho parlamentu alebo 
úradníci z príslušných tematických 
oddelení Európskeho parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. GPMB vypracuje svoj vlastný 
referenčný rámec. Tento rámec nadobudne 
účinnosť potom, čo generálny riaditeľ 
zodpovedného generálneho riaditeľstva 
Komisie vydá priaznivé stanovisko.

5. GPMB vypracuje svoj vlastný 
referenčný rámec. Tento rámec nadobudne 
účinnosť potom, čo generálny riaditeľ 
zodpovedného generálneho riaditeľstva 
Komisie vydá priaznivé stanovisko. 
Referenčný rámec GPMB obsahuje 
požiadavku zverejňovať pravidelné správy 
a predkladať ich Európskemu 
parlamentu, aby mohol zabezpečiť plnú 
parlamentnú kontrolu a dohľad.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 
ods. 2, administratívne náklady na činnosť 
GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa 
hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie, pokiaľ nie sú hradené z iných 
zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky 
expertov v GPMB určených členskými 
štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov 
pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, 
ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, 
uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa 
úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom 
mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov 
na účasť na stretnutiach.“

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 
ods. 2, administratívne náklady na činnosť 
GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa 
hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie, pokiaľ nie sú hradené z iných 
zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky 
expertov v GPMB určených členskými 
štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov 
pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, 
ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, 
uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa 
úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom 
mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov 
na účasť na stretnutiach.“ Finančné 
prostriedky potrebné na krytie nákladov 
na stretnutia GPMB sa pridelia 
z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú 
v súčasnosti vyčlenené vo finančnom 
programovaní na obdobie rokov 2010 –
2013 na Schengenský informačný systém 
druhej generácie (SIS II).

Or. en


