
PR\798574BG.doc PE430.541v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2009/0136(CNS)

7.12.2009

*
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската 
информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна 
система от второ поколение (ШИС II)
(COM(2009)0136 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Carlos Coelho



PE430.541v01-00 2/19 PR\798574BG.doc

BG

PR_CNS_art55am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система 
(ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение 
(ШИС II)
(COM(2009)0136 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията (COM(2009)0508),

– като взе предвид членове 67 и 66 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е 
консултирал с него (C7-0244/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията и държавите-членки 
следва да продължат да си сътрудничат 
усилено по време на всички етапи от 
миграцията с цел приключване на 
процеса. Следва да бъде създадена 
група от експерти за допълване на 

(4) Комисията и държавите-членки 
следва да продължат да си сътрудничат 
усилено по време на всички етапи от 
миграцията с цел приключване на 
процеса. В съответствие със 
заключенията на Съвета относно 
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настоящата организационна структура. ШИС ІІ от 26–27 февруари 2009 г. и 4–
5 юни 2009 г.,беше   създаден 
неофициален орган, съставен от 
експерти от държавите-членки и 
наречен Съвет за цялостно 
управление на програмата, с цел да 
укрепва сътрудничеството и да 
предоставя пряка подкрепа от 
държавите-членки за централния 
проект ШИС ІІ. Поради това в 
съответствие с настоящия 
регламент следва да бъде официално
създадена група от експерти, наречена 
Съвет за цялостно управление на 
програмата (СЦУП),  за допълване на 
настоящата организационна структура.
С цел да се гарантира ефикасност и 
рентабилност, СЦУП следва да бъде 
съставен от ограничен брой 
постоянни членове.

Or. en

Обосновка
СЦУП следва да бъде официално предвиден в правното основание.  Той следва да има 
ясен мандат и за да може да действа ефикасно и рентабилно, следва да бъде 
съставен от ограничен брой постоянни членове.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да бъде предвиден 
технически план за действие в 
извънредни ситуации с цел 
постигането на функционалните 
възможности на ШИС II.
Следователно описанието на 
техническите компоненти на 
архитектурата за миграция следва да 
бъде адаптирано, така че да позволи 
прилагането на друго техническото 
решение за разработването на 

(6) Необходимо е адаптиране на 
нормативната уредба, така че да се 
даде възможност за миграция към 
евентуални алтернативни 
технически решения, в случай че 
изпитванията покажат, че ШИС ІІ 
не може да бъде приложена успешно.  
Следователно описанието на 
техническите компоненти на 
архитектурата за миграция следва да 
бъде адаптирано, така че да позволи 
прилагането на друго техническото 
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централната ШИС II. решение за разработването на 
централната ШИС II. Всички 
технически решения следва да се 
основават на най-добрата достъпна 
технология, да бъдат рентабилни и 
да се прилагат в съответствие с 
точен и разумен график. Следва 
изрично да се посочи, че установената 
чрез Регламент (ЕО) № 1987/2006 
нормативна уредба се прилага спрямо 
всяко решение, независимо от 
техническия му характер.

Or. en

Обосновка

В случай че настоящите изпитвания на ШИС ІІ се окажат незадоволителни, 
преминаването към алтернативен сценарий би било реалистична перспектива. 
Разглежданият правен текст трябва да отчете тази възможност. Като се вземе 
предвид досегашният опит с разработването на ШИС ІІ, трябва ясно да се посочи, че 
единствените приемливи решения са тези, които са рентабилни и се прилагат в 
съответствие с точен график.  Регламент (ЕО) № 1987/2006 предвижда всеобхватна 
нормативна уредба относно обработването на данните, защитата на данните и 
средствата за правна защита.  Посочената нормативна уредба, която беше приета в 
съответствие с процедурата за съвместно вземане на решение, следва да се прилага 
неизменно спрямо всички технически решения.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Тъй като в качеството си на 
съзаконодател Парламентът е 
отговорен за създаването, 
функционирането и използването на 
Шенгенската информационна 
система от второ поколение, както е 
предвидено в Регламент (ЕО) 
№ 1987/2006, и тъй като миграцията 
се финансира от общностния
бюджет, за който също така 
Парламентът упражнява споделена 
компетентност, Парламентът 
следва да бъде включен в процеса на 
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вземане на решения относно 
миграцията; преди преминаването 
към нова Шенгенска информационна 
система следва да се изиска 
положително становище на 
Парламента, основано на 
информацията относно резултатите 
от изпитванията, представени от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

От 1 януари 2005 г. въпросите, свързани с ШИС II, попадат в обхвата на процедурата 
за съвместно вземане на решение. Процесът на миграция се финансира от бюджета 
на Общността, за който Парламентът упражнява споделена компетентност. 
Следователно решенията, които се отнасят до миграцията, не следва да 
продължават да се вземат само от Комисията и/или Съвета; напротив, 
Парламентът следва да бъде включен в съвместното вземане на решение.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 1 параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Шенгенската информационна 
система (ШИС), създадена съгласно 
разпоредбите на дял IV от 
Шенгенската конвенция от 1990 г. 
(ШИС 1+), се замества от нова 
система — Шенгенската 
информационна система II (ШИС II), 
или всяко друго техническо решение, 
което се основава на най-добрата 
налична технология, спазва точен и 
разумен график за прилагане и е 
рентабилно. Създаването, 
функционирането и използването на 
новата система се урежда от 
Регламент (ЕО) № 1987/2006.“
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Or. en

Обосновка

В случай че настоящите изпитвания на ШИС ІІ се окажат незадоволителни, 
преминаването към алтернативен сценарий би било реалистична перспектива. 
Разглежданият правен текст трябва да отчете тази възможност. Като се вземе 
предвид досегашният опит с разработването на ШИС ІІ, трябва ясно да се посочи, че 
единствените приемливи решения са тези, които са рентабилни и се прилагат в 
съответствие с точен график.  Регламент (ЕО) № 1987/2006 предвижда всеобхватна 
нормативна уредба, особено по отношение на защитата на данни. Посочената 
нормативна уредба, която беше приета в съответствие с процедурата за съвместно 
вземане на решение, следва да се прилага неизменно спрямо всички технически 
решения.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„1а. В случай че прилагането на 
настоящия проект за ШИС ІІ се 
прекрати и се приложи друго 
техническо решение, свързаните със 
ШИС ІІ позовавания от настоящия 
регламент следва да се адаптират, за 
да посочват приложеното 
техническо решение.“ 

Or. en

Обосновка

Настоящето преразглеждане на инструментите за миграция следва да отчита 
факта, че все още не са проведени успешни изпитвания на ШИС ІІ и че Съветът 
третира ШИСІ+ RE като план за действие в извънредни ситуации, който ще се 
прилага до приключването на планираните изпитвания за ориентир.  В случай на 
неуспех на изпитванията за ориентир, трябва да бъде възможно да се премине към 
алтернативно решение бързо и без отлагане, причинено от друго преразглеждане на 
нормативната уредба. Следователно настоящето предложение трябва да придаде 
достатъчно гъвкавост на правния текст, така че той да бъде адаптиран към всяко 
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техническо решение, а не само към ШИС ІІ. 

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Участващите в ШИС 1+ държави-
членки осъществяват миграцията от 
Н.ШИС към Н.ШИС II посредством 
временната архитектура за миграция, с 
подкрепата на Франция и на 
Комисията.“

„2. Участващите в ШИС 1+ държави-
членки осъществяват миграцията от 
Н.ШИС към Н.ШИС II посредством 
временната архитектура за миграция, с 
подкрепата на Франция и на Комисията 
най-късно до 31 декември 2011 г. В 
случай че се приложи друго 
техническо решение съгласно член 11, 
параграф 5а, тази дата може да се 
промени в съответствие с 
процедурата, посочена в член 17, 
параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящето законодателство миграцията трябваше да приключи до 30 
септември 2009 г. или при удължаване съгласно процедурата по комитология – най-
късно до 30 юни 2010 г. Комисията приложи тази разпоредба и удължи срока до 30 
юни 2010 г. Клаузата за изтичане на срока на действие следва да се спазва. Новата 
дата следва да бъде съобразена с настоящите прогнози, според които ШИС ІІ ще 
бъде приведена в действие до края на 2011 г. На Комисията следва да се предостави 
необходимата гъвкавост, за да може да определи по-късна дата съгласно 
процедурата по комитология и следователно да удовлетвори евентуалната нужда от 
преминаване от ШИС II към алтернативен сценарий, в случай че резултатите от 
изпитванията са незадоволителни.

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 11 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 11 параграф 5 се заменя със 
следния текст:
„5. Прехвърлянето, предвидено в 
процеса на миграция, се извършва 
след утвърждаването, посочено в член 
8, параграф 7, и след като 
Парламентът е представил 
положително становище въз основа 
на информацията относно 
резултатите от изпитванията, 
представени от Комисията в 
съответствие с член 55, параграф 4 
от Регламент (ЕО) № 1987/2006.“

Or. en

Обосновка

От 1 януари 2005 г. въпросите, свързани с ШИС II, попадат в обхвата на процедурата 
за съвместно вземане на решение. Процесът на миграция се финансира от бюджета 
на Общността, за който Парламентът упражнява споделена компетентност. 
Следователно решенията, които се отнасят до миграцията, не следва да 
продължават да се вземат само от Комисията и/или Съвета; напротив, 
Парламентът следва да бъде включен в съвместното вземане на решение.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 11 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 11 се добавя следният 
параграф:
„5а. Разработването на ШИС II 
може да се постигне чрез прилагане 
на алтернативно техническо 
решение.“

Or. en
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Обосновка

Член 11, който посочва различните стадии на миграцията, следва да съдържа 
позоваване на евентуален алтернативен сценарий, в случай че проектът ШИС II се 
окаже неизпълним.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 17 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат съответните 
отговорности и дейности на Комисията, 
Франция и участващите в ШИС 1+ 
държави-членки, с настоящото се 
създава група от технически експерти, 
наречена Съвет за цялостно управление 
на програмата (по-нататък „СЦУП“). 
СЦУП ще служи за координационна
структура на проектите, свързани с 
централната и националните ШИС II.

1. Без да се засягат съответните 
отговорности и дейности на Комисията, 
Франция и участващите в ШИС 1+ 
държави-членки, с настоящото се 
създава група от технически експерти, 
наречена Съвет за цялостно управление 
на програмата (по-нататък „СЦУП“). 
СЦУП служи за структура за 
подпомагане на разработването на 
проекта, свързан с централната 
ШИС II. Той улеснява 
съгласуваността и осигурява 
координация на проектите, свързани с
централната и националните ШИС II.

Or. en

Обосновка

СЦУП следва да има по-ясно определена задача, за да може да играе активна роля в 
управлението на разработването на ШИС от второ поколение и процеса на миграция.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 17 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. СЦУП се състои от най-много десет 2. СЦУП се състои от най-много десет 
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експерта. Най-много осем експерта и 
също толкова заместника се определят 
от държавите-членки, действащи в 
рамките на Съвета. Двама експерта и 
двама заместника се определят от 
генералния директор на компетентната 
генерална дирекция на Комисията 
измежду длъжностните лица на 
Комисията. Други длъжностни лица на 
Комисията с интерес към заседанията 
могат да присъстват на срещите на 
СЦУП.

членове, които притежават 
способността да допринасят 
активно за разработването на 
ШИС II. Най-много осем членове и 
също толкова заместника се определят 
от държавите-членки, действащи в 
рамките на Съвета. Най-много двама
членове и двама заместника се 
определят от генералния директор на 
компетентната генерална дирекция на 
Комисията измежду длъжностните лица 
на Комисията. Други длъжностни лица 
на Комисията и експерти от 
държавите-членки с интерес към 
заседанията могат да присъстват на 
срещите на СЦУП.

Or. en

Обосновка

СЦУП следва да се състои от ограничен брой постоянни членове. Те следва да бъдат 
експерти със специални способности и умения, благодарение на които могат да 
постигнат напредък по проекта ШИС II.

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 19 – параграф 1 – последно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Срокът му на действие изтича на дата, 
определена от Съвета, действащ 
съгласно член 55, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1987/2006.“

„Срокът му на действие изтича на дата, 
определена от Съвета, действащ 
съгласно член 55, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1987/2006, но във 
всеки случай не по-късно от 31 
декември 2013 г.“

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящето законодателство миграцията трябваше да приключи до 30 
септември 2009 г. или при удължаване съгласно процедурата по комитология – най-



PE430.541v01-00 14/19 PR\798574BG.doc

BG

късно до 30 юни 2010 г. Комисията приложи тази разпоредба и удължи срока до 30 
юни 2010 г. Клаузата за изтичане на срока на действие следва да се спазва. Новата 
дата следва да бъде съобразена с настоящите прогнози, според които ШИС ІІ ще 
бъде приведена в действие до края на 2011 г. На Комисията следва да се предостави 
необходимата гъвкавост, за да може да определи по-късна дата съгласно 
процедурата по комитология и следователно да задоволи евентуалната нужда от 
преминаване от ШИС II към алтернативен сценарий, в случай че резултатите от 
изпитванията са незадоволителни.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

През 2006 г. Съветът и Парламентът постигнаха съгласие относно разпоредбите за 
създаването, функционирането и използването на ШИС ІІ в рамките на процедурата на 
съвместно вземане на решение на първо четене, като целта беше да се избегне 
допълнително отлагане. 

Тези правни инструменти няма да се прилагат в държавите-членки, участващи в 
ШИС 1+, до дадена дата, определена от Съвета с единодушие на неговите членове, 
представляващи правителствата на държавите-членки, участващи в ШИС 1+. Преди 
системата да започне да действа, трябва да бъдат проведени цялостни изпитвания, с цел 
да се установи дали ШИС ІІ може да работи в съответствие с техническите и 
оперативни изисквания, предвидени в правните инструменти, и други изисквания, като 
например устойчивост, достъпност и резултатност.

Едва след успешното приключване на всички изпитвания на ШИС ІІ, може да се 
премине към следващата стъпка:  миграцията на потребителите на ШИС І+ към 
операционната среда на ШИС ІІ, като прехвърлянето следва да се осъществи на една и 
съща дата за всички държави-членки, т.е. „едновременна миграция“.

Първоначално беше предвидено миграцията да обхваща 15 държави-членки (броят им 
по това време) и се очакваше процесът да продължи около осем часа. За съжаление, 
поради многобройните отлагания и факта, че броят на участващите държави нарасна 
почти двойно, процесът на миграция стана много по-сложен и труден и ще изисква 
повече време за зареждане на мрежата. 

С цел да се намали високият риск от прекъсване на услугата по време на общото 
прехвърляне, през 2008 г. бяха одобрени два правни инструмента, за да се създаде 
нормативна уредба, уреждаща миграцията, при което двете системи ще съществуват 
съвместно по време на преходния период.

Взето беше решение за създаване на временна техническа архитектура, която да 
позволи ШИС І+ и някои технически компоненти от архитектурата на ШИС ІІ да 
работят успоредно за определен ограничен преходен период; в същото време беше 
направен опит за изясняване на условията, процедурите, отговорностите и 
финансирането на процеса на миграция, както и на материалната нормативна уредба, 
приложима по време на процеса.

Беше въведен нов технически инструмент – „конвертор“ – за преобразуване на данни и 
синхронизиране между системите ШИС І + и ШИС ІІ. Конверторът свързва 
централната система ШИС І и централната система ШИС ІІ, като по този начин те 
могат да обработват една и съща информация, гарантирайки същевременно, че 
държавите-членки, които вече успешно са свързани към ШИС ІІ, ще останат на същото 
равнище, както държавите-членки, които все още са свързани към ШИС І +. 
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С цел да се позволи на тази временна техническа архитектура да действа, беше 
добавена нова функция – „режим на функциониране в обратна посока“. 

С оперативното начало на ШИС ІІ ще приключи фазата на разработване на ШИС ІІ и 
ще влезе в сила нормативната уредба за ШИС ІІ.  Следвайки тази логика, фазата на 
миграция ще трябва да бъде последната задача в рамките на мандата за разработване на 
ШИС ІІ, което предполага необходимостта Комисията да разполага с валиден мандат за 
разработване на ШИС ІІ до момента на оперативното начало на системата.   Мандатът 
следва да обхваща всички задачи, определени в правните инструменти в областта на 
ШИС ІІ като предварителни условия, включително коригирането на всички блокирания 
или системни грешки, установени в рамките на фазата на изпитване, както и работата 
по изпълняване на предварителните условия и предоставяне на широкия набор от 
необходими инструменти, като например платформи за изпитване и ресурси, с цел да 
осигури система, която функционира безупречно.

Предложения за миграция

Първият законодателен пакет, чрез който на Комисията беше възложено 
разработването на ШИС от второ поколение, беше в сила до 31 декември 2006 г., като 
по-късно срокът му на действие беше удължен до 31 декември 2008 г.  Настоящите 
правни актове в областта на миграцията – Регламент (ЕО) № 1140/2008 на Съвета и 
Решение 2008/339/ПВР на Съвета – постановяват, че миграцията трябва да приключи 
най-късно до 30 септември 2009 г. В случай на необходимост, Комисията, чрез 
процедура по комитология, може да удължи посочения срок до изтичането на срока на
действие на правните инструменти в областта на миграцията. Датата на изтичане на 
срока на действие, предвидена в клаузата за изтичане на срока на действие, е 30 юни 
2010 г. 

Комисията реши, чрез процедура по комитология, да отложи датата за приключване на 
миграцията до 30 юни 2010 г.  Въпреки това настоящите прогнози сочат, че миграцията 
няма да бъде приключена до тази дата. Следователно Комисията предлага отново да се 
изменят правните инструменти в областта на миграцията, преди изтичането на срока на 
действието им. 

Най-новите прогнози сочат, че миграцията може да приключи до края на 2011 г. В 
доклада за напредъка относно разработването на ШИС ІІ, публикуван от Комисията 
през октомври 2009 г., се отбелязва, че двете „изпитвания за ориентир“ на ШИС ІІ са 
предвидени за четвъртото тримесечие на 2009 г. и за лятото на 2010 г. В съответствие 
със заключенията на Съвета от 4–5 юни 2009 г. настоящият проект ШИС ІІ продължава 
приоритетно да се прилага, но в резерва се запазва план за действие в извънредни 
ситуации (ШИС 1+RE).

По тези причини Комисията представи новия пакет от предложения (COM(2009)0508 и 
0509) за изменение на двата правни акта относно миграцията от ШИС І към ШИС от 
второ поколение. 

Обхват на предложенията
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1. Заличаване на клаузите за изтичане на срока на действие

Условията за осъществяването на миграцията няма да бъдат изпълнени до 30 юни 
2010 г. Последното изречение от член 19 на двата акта в момента постановява, че 
срокът им на действие трябва да изтече не по-късно от 30 юни 2010 г. Следователно 
основната цел на предложенията е да изменят клаузите за изтичане на срока на 
действие, за да се предотврати изтичането на действието на актовете. Комисията 
предлага изцяло да се премахне клаузата за изтичане на срока на действие, т.е. да не се 
определя дата на изтичане на срока на действието на актовете.

Фактът, че Комисията не може да предложи възможна дата за оперативното начало на 
ШИС ІІ, е изключително неприемлив и повдига огромни съмнения относно начина на 
управление на проекта.

2. Гъвкавост в процеса на разработване на ШИС II и алтернативни технически 
решения

Съгласно предложението на Комисията предложените изменения биха обхванали също 
така случая с преминаването от проекта ШИС II , в случай че не бъде завършен 
успешно, към алтернативен сценарий като ШИС 1+ RE.

За тази цел Комисията предлага да се изменят член 4 и член 10, параграф 3 от 
инструментите и да се въведе формулата „в рамките на необходимото“. Тези изменения 
биха означавали, че горепосоченият конвертор, технически елемент, който е свързан 
изключително с проекта ШИС II, вече не се счита за съществен технически компонент 
на архитектурата за миграция.

3. Създаване на Съвет за цялостно управление на програмата (СЦУП)

Освен това Комисията предлага в правните инструменти да се въведе Съвет за 
цялостно управление на програмата (СЦУП) чрез приемане на нов член 17а. СЦУП е 
група от 10 технически експерти – 8 от държавите-членки и 2 длъжностни лица от 
Комисията. Той беше създаден, за да може работата на Комисията и държавите-членки 
по време на процеса на миграция да се координира по-ефективно. В своите заключения 
относно бъдещата насока на ШИС ІІ от 4–5 юни 2009 г. Съветът беше отправил искане 
към Комисията да укрепи  структурата за управление и да осигури по-голямо участие 
на СЦУП. Ако СЦУП се интегрира в правното основание, административните и 
пътните му разходи вследствие на неговата дейност биха могли освен това да се 
финансират от бюджета на Общността.

Позицията на докладчика

Парламентът вече нееднократно изрази съжаление от забавянето във връзка с проекта 
ШИС ІІ.  Съжаление по този повод беше изразено например на 22 октомври 2009 г., 
когато Парламентът прие резолюция относно напредъка по отношение на Шенгенската 
информационна система ІІ и Визовата информационна система. Парламентът отново 
изрази дълбока загриженост от забавянето на началото на операциите на ШИС ІІ и 
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отправи искане към Комисията и Съвета да го информират относно резултатите от 
техническите изпитвания и бъдещите стъпки след приключването на първото 
изпитване за ориентир през декември 2009 г. Той също така призова за пълна 
прозрачност по отношение на процеса на прилагане на ШИС ІІ.

Докладчикът отправя следните препоръки:

- Предвид сериозното забавяне и високите разходи по проекта ШИС II, правното 
основание следва да посочва, че всяко техническо решение трябва да се 
основава на най-добрата достъпна технология и да отговаря на критериите за 
точен и разумен график и приемлива рентабилност.

- Клаузата за изтичане на срока на действие следва да остане в сила. На 
Комисията следва да се предостави известна гъвкавост, за да адаптира датите 
чрез процедурата по комитология, с цел правната уредба да се приведе в 
съответствие с алтернативен сценарий, в случай че проектът ШИС II се окаже 
неизпълним.  

- От съществено значение е да продължи да се осъществява парламентарен 
контрол върху процеса на миграция: в качеството си на съзаконодател 
Парламентът е отговорен по отношение на правното основание на ШИС II; в 
качеството си на част от бюджетния орган Парламентът има за задача да 
осъществява контрол върху миграцията, финансирана от бюджета на 
Общността.

- По същите причини Парламентът не следва да продължава да бъде изключван от 
вземането на решение по отношение на миграцията; преди преминаване към 
нова система той следва да бъде информиран в пълна степен относно 
резултатите от изпитванията и да даде положително становище.

- Предвид това, че приключването на процеса на миграция и техническото 
решение все още не са сигурни, законодателството трябва изрично да 
постановява, че нормативната уредба, предвидена за ШИС II, ще се прилага, 
независимо от окончателния избор на техническо решение.

Създаването на СЦУП и официалното му интегриране в структурата за управление на 
ШИС II са положителни стъпки, доколкото те ще утвърдят сътрудничеството между 
държавите-членки и Комисията и ще дадат възможност за предоставяне на пряка 
помощ от страна на държавите-членки за централния проект ШИС ІІ. Също така е 
важно да се ограничи броят на експертите, за да се осигури ефикасност и висока степен 
на рентабилност.

В случай че проектът ШИС II не успее да доведе до желаните резултати, Парламентът 
си запазва правото да изиска от Европейската сметна палата да проведе задълбочен 
одит относно начина на управление на проекта ШИС II и финансовото отражение 
върху бюджета.

Въздействие на предстоящото влизане в сила на Договора от Лисабон
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Настоящият проектодоклад е един от двата доклада, които ще бъдат повлияни от 
влизането в сила на Договора от Лисабон, планирано за 1 декември 2009 г. Правното 
основание на първото предложение на Комисията, COM(2009)0508, вероятно ще бъде 
включено в т.нар. „сборно съобщение”, което в момента се подготвя от Комисията. 
Правното основание на второто предложение на Комисията, COM(2009)0509, е в 
обхвата на третия стълб. Тъй като третият стълб ще бъде премахнат, е необходимо ново 
предложение. По време на законодателната процедура ще трябва да се отчетат новите 
разпоредби относно националните парламенти, които следва да бъдат консултирани и 
да имат на разположение 8-седмичен срок за отговор. 


