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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1104/2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna 
Schengeni infosüsteemi (SIS II)
(KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2009)0508);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 67 ja artiklit 66, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0244/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon ja liikmesriigid peaksid ka 
kogu migratsiooni ajal tegema tihedat 
koostööd, et viia protsess lõpule. Praegust 
organisatsioonilist struktuuri tuleks 
täiendada ja lisada sellesse eksperdirühm.

(4) Komisjon ja liikmesriigid peaksid ka 
kogu migratsiooni ajal tegema tihedat 
koostööd, et viia protsess lõpule. Vastavalt 
nõukogu 26.–27. veebruari 2009. aasta ja 
4.–5. juuni 2009. aasta järeldustele SIS II 
kohta moodustati mitteametlik organ, mis 
koosneb liikmesriikide ekspertidest ja 
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mida nimetatakse programmi 
üldjuhtimise nõukoguks, et tõhustada 
koostööd ja pakkuda kesksele SIS II 
projektile liikmesriikide otsest tuge.
Seetõttu tuleks praegust organisatsioonilist 
struktuuri täiendada ja käesoleva 
määrusega ametlikult moodustada
programmi üldjuhtimise nõukoguks 
nimetatav eksperdirühm. Tõhususe ja 
kulutasuvuse tagamiseks peaks selle 
alaliste liikmete arv olema piiratud.

Or. en

Selgitus

Programmi üldjuhtimise nõukogu moodustamine tuleks õiguslikus aluses ametlikult sätestada. 
Nõukogul peaks olema selge vastutusvaldkond ning tegevuse tõhususe ja kulutasuvuse 
huvides peaks selles alaliselt tegutsevate ekspertide arv olema piiratud.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vastu tuleks võtta SIS II funktsioonide 
väljatöötamise tehniline varukava. Sellest 
tulenevalt tuleks kohandada migratsiooniks 
vajaliku arhitektuuri tehnilisi komponente
ja näha ette veel üks tehniline lahendus 
keskse SIS II arendamiseks.

(6) Kui katsed peaksid näitama, et SIS II 
ei saa edukalt rakendada, tuleb õiguslikku 
raamistikku kohandada, et võimaldada 
migratsiooni alternatiivsetele tehnilistele 
lahendustele. Sellest tulenevalt tuleks 
kohandada migratsiooniks vajaliku 
arhitektuuri tehniliste komponentide 
kirjeldust ja näha ette veel üks tehniline 
lahendus keskse SIS II arendamiseks. Kõik 
tehnilised lahendused peaksid põhinema 
parimal olemasoleval tehnoloogial ja 
olema kulutasuvad ning neid tuleks 
rakendada vastavalt selgele ja mõistlikule 
ajakavale. Tuleks selgelt näidata, et 
määrusega (EÜ) nr 1987/2006 
kehtestatud õiguslik raamistik kehtib 
kõigi tehniliste lahenduste puhul.

Or. en
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Selgitus

Kui praegune SIS II katsetamine ei peaks rahuldavaid tulemusi andma, oleks realistlik võtta 
kasutusele alternatiivne stsenaarium. Käesolevas õigusaktis tuleks selle võimalusega 
arvestada. SIS II väljatöötamise seniseid kogemusi arvestades tuleb selgelt näidata, et 
lahendused on vastuvõetavad ainult tingimusel, et need on kulutasuvad ja realiseeritavad 
täpse ajakava järgi. Määrus (EÜ) nr 1987/2006 annab põhjaliku raamistiku andmekäitluse, 
andmekaitse ja õiguskaitsevahendite osas. Nimetatud raamistikku (mis võeti vastu 
kaasotsustamismenetluse korras) tuleks muutumatult kohaldada kõigi tehniliste lahenduste 
suhtes.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Arvestades, et kaasõigusloojana on 
Euroopa Parlament vastutav teise 
põlvkonna Schengeni infosüsteemi 
loomise, toimimise ja kasutamise eest, 
nagu see on sätestatud määruses (EÜ) nr 
1987/2006, ning et migratsiooni 
rahastatakse ühenduse eelarvest, mille 
eest vastutab ka parlament, tuleks 
parlament kaasata migratsiooni 
puudutavasse otsustamisprotsessi; enne 
uuele Schengeni infosüsteemile 
üleminekut tuleks saada parlamendi 
nõusolek, mis põhineb komisjoni poolt 
katsetulemuste põhjal esitatud teabel.

Or. en

Selgitus

SIS II puudutavad küsimused kuuluvad alates 1. jaanuarist 2005 kaasotsustamismenetluse 
alla. Migratsiooniprotsessi rahastatakse ühenduse eelarvest, mille eest parlament on 
kaasvastutav. Sellest tulenevalt ei tohiks migratsiooni puudutavaid otsuseid langetada ainult 
komisjon ja/või nõukogu üksi; vastupidi, parlament peaks otsustamisprotsessis osalema.



PE430.541v02-00 8/17 PR\798574ET.doc

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
“1. 1990. aasta Schengeni konventsiooni 
IV jaotise sätete alusel loodud Schengeni 
infosüsteem (SIS 1+) asendatakse uue 
süsteemiga – Schengeni infosüsteem II 
(SIS II) või muu tehnilise lahendusega, 
mis põhineb parimal olemasoleval 
tehnoloogial, mille rakendamiseks on 
selge ja mõistlik ajakava ning mis on 
majanduslikult tasuv. Uue süsteemi
loomist, toimimist ja kasutamist 
reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 
1987/2006.”

Or. en

Selgitus

Kui praegune SIS II katsetamine ei peaks rahuldavaid tulemusi andma, oleks realistlik võtta 
kasutusele alternatiivne stsenaarium. Käesolevas õigusaktis tuleks selle võimalusega 
arvestada. SIS II väljatöötamise seniseid kogemusi arvestades tuleb selgelt näidata, et 
lahendused on vastuvõetavad ainult tingimusel, et need on kulutasuvad ja realiseeritavad 
täpse ajakava järgi. Määrus (EÜ) nr 1987/2006 annab põhjaliku raamistiku, eriti 
andmekaitse osas. Nimetatud raamistikku (mis võeti vastu kaasotsustamismenetluse korras) 
tuleks muutumatult kohaldada kõigi tehniliste lahenduste suhtes.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
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“1 a. Juhul kui praegune projekt SIS II 
katkestatakse ja kohaldatakse teistsugust 
tehnilist lahendust, tuleb käesolevas 
määruses toodud viiteid projektile SIS II 
kohandada nii, et need tähistaksid 
kohaldatavat tehnilist lahendust.“

Or. en

Selgitus

Migratsioonivahendite praegusel läbivaatamisel tuleks arvestada asjaoluga, et SIS II 
katsetamine ei ole veel edukalt lõpule viidud ja et nõukogu käsitleb alternatiivset stsenaariumi 
SIS 1+ RE kui varuplaani, mis kehtib kuni kavandatud vahe-eesmärgi katsete lõpuleviimiseni. 
Nimetatud katsete ebaõnnestumise korral peab saama kiiresti kasutusele võtta alternatiivse 
lahenduse, viitmata aega õigusliku raamistiku veelkordse läbivaatamisega. Seetõttu tuleb 
käesoleva ettepanekuga muuta õigusakti tekst nii paindlikuks, et seda saab kohaldada peale 
SI II ka kõigi teiste tehniliste lahenduste suhtes.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Liikmesriigid, kes osalevad süsteemis 
SIS 1+, lähevad Prantsusmaa ja komisjoni 
toetusel migratsiooniks loodud ajutise 
arhitektuuri abil süsteemilt N.SIS üle 
süsteemile N.SIS II hiljemalt 30.
septembriks 2009.”

“2. Liikmesriigid, kes osalevad süsteemis 
SIS 1+, lähevad Prantsusmaa ja komisjoni 
toetusel migratsiooniks loodud ajutise 
arhitektuuri abil süsteemilt N.SIS üle 
süsteemile N.SIS II hiljemalt 31. 
detsembriks 2011. Kui rakendatakse 
artikli 11 lõikes 5 a osundatud tehnilist 
lahendust, võib seda kuupäeva muuta 
artikli 17 lõikes 2 määratletud korras.”

Or. en

Selgitus

Kehtivate õigusaktide kohaselt tuli migratsioon lõpule viia kas 30. septembriks 2009 või siis 
komiteemenetlusega võimaldatava ajapikenduse korral hiljemalt 30. juuniks 2010. Sellele 
sättele tuginedes pikendas komisjon tähtaega 20. juunini 2010. Aegumisklausel peaks jääma 
kehtima. Uus tähtaeg peaks olema kooskõlas praeguste prognoosidega, mille kohaselt hakkab 
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SIS II tööle 2011. aasta lõpuks. Komisjonile tuleks võimaldada niipalju paindlikkust, et ta 
saaks komiteemenetluse põhjal tähtaega pikendada ning ebarahuldavate katsetulemuste 
korral jääks talle võimalus SIS II asemel üle minna alternatiivsele stsenaariumile.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artikli 11 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
“5. Migratsiooniprotsessis ette nähtud 
ümberlülitus viiakse läbi pärast artikli 8 
lõikes 7 nimetatud valideerimist ja pärast 
seda, kui parlament on esitanud 
heakskiitva arvamuse katsetulemuste 
andmete põhjal, mille komisjon esitab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1987/2006 
artikli 55 lõikele 4.”

Or. en

Selgitus

SIS II puudutavad küsimused kuuluvad alates 1. jaanuarist 2005 kaasotsustamismenetluse 
alla. Migratsiooniprotsessi rahastatakse ühenduse eelarvest, mille eest parlament on 
kaasvastutav. Sellest tulenevalt ei tohiks migratsiooni puudutavaid otsuseid langetada ainult 
komisjon ja/või nõukogu üksi; vastupidi, parlament peaks otsustamisprotsessis osalema.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:
“5 a. SIS II väljatöötamine võib toimuda 
alternatiivse tehnilise lahenduse 
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rakendamise teel.”

Or. en

Selgitus

SIS II projekti ebaõnnestumise puhuks peaks artikkel 11, milles kirjeldatakse migratsiooni eri 
faase, sisaldama viidet võimalikule alternatiivsele stsenaariumile.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 17 a – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks komisjoni, 
Prantsusmaa ja süsteemis SIS 1+ osalevate 
liikmesriikide kohustusi ja tegevust, 
luuakse käesoleva otsusega tehnilistest 
ekspertidest koosnev rühm, mida 
nimetatakse programmi üldjuhtimise 
nõukoguks (edaspidi „juhtnõukogu”).
Juhtnõukogu abil koordineeritakse keskse 
SIS II ja siseriiklike süsteemidega seotud 
projekte.

1. Ilma et see piiraks komisjoni, 
Prantsusmaa ja süsteemis SIS 1+ osalevate 
liikmesriikide kohustusi ja tegevust, 
luuakse käesoleva otsusega tehnilistest 
ekspertidest koosnev rühm, mida 
nimetatakse programmi üldjuhtimise 
nõukoguks (edaspidi „juhtnõukogu”). 
Juhtnõukogu abil toetatakse keskse SIS II 
projekti väljatöötamist. Juhtnõukogu 
soodustab järjepidevust ning hoolitseb
keskse SIS II ja siseriiklike süsteemidega 
seotud projektide koordineerimise eest.

Or. en

Selgitus

Juhtnõukogu volitused peaksid olema selgemalt määratletud, et ta saaks täita aktiivset osa 
teise põlvkonna SISi ja migratsiooniprotsessi väljatöötamise korraldamisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 17 a – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhtnõukokku kuulub kuni kümme 
eksperti. Nõukogus tegutsevad 
liikmesriigid nimetavad kuni kaheksa 
eksperti ja sama palju asendajaid. 
Komisjoni asjaomase peadirektoraadi 
peadirektor määrab komisjoni ametnike 
seast kaks eksperti ja kaks asendajat. 
Juhtnõukogu koosolekutel võivad osaleda 
teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad 
menetluse vastu huvi.

2. Juhtnõukokku kuulub kuni kümme 
liiget, kes suudavad aktiivselt kaasa aidata 
SIS II väljatöötamisele. Nõukogus 
tegutsevad liikmesriigid nimetavad kuni 
kaheksa liiget ja sama palju asendajaid. 
Komisjoni asjaomase peadirektoraadi 
peadirektor määrab komisjoni ametnike 
seast kuni kaks liiget ja kaks asendajat. 
Juhtnõukogu koosolekutel võivad osaleda 
teised komisjoni ametnikud ja 
liikmesriikide eksperdid, kes tunnevad 
menetluse vastu huvi.

Or. en

Selgitus

Juhtnõukogusse peaks kuuluma piiratud arv alalisi liikmeid. Need peaksid olema eksperdid, 
kelle erivõimed ja -oskused võimaldavad neil SIS II projekti edenemisele kaasa aidata.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1104/2008
Artikkel 19 – esimene lõik – viimane lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Määrus kaotab kehtivuse kuupäeval, mille 
määrab nõukogu vastavalt määruse (EÜ) nr 
1987/2006 artikli 55 lõikele 2.”

Määrus kaotab kehtivuse kuupäeval, mille 
määrab nõukogu vastavalt määruse (EÜ) nr 
1987/2006 artikli 55 lõikele 2, ning igal 
juhul hiljemalt 31. detsembril 2013.”

Or. en

Selgitus

Kehtivate õigusaktide kohaselt tuli migratsioon lõpule viia kas 30. septembriks 2009 või siis 
komiteemenetlusega võimaldatava ajapikenduse korral hiljemalt 30. juuniks 2010. Sellele 
sättele tuginedes pikendas komisjon tähtaega 20. juunini 2010. Aegumisklausel peaks jääma 
kehtima. Uus tähtaeg peaks olema kooskõlas praeguste prognoosidega, mille kohaselt SIS II 
hakkab tööle 2011. aasta lõpuks. Komisjonile tuleks võimaldada niipalju paindlikkust, et ta 
saaks komiteemenetluse põhjal tähtaega pikendada ning saaks ebarahuldavate katsetulemuste 
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korral SIS II asemel üle minna alternatiivsele stsenaariumile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

20. detsembril 2006 leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku SIS II loomist, toimimist 
ja kasutamist reguleerivates õigusnormides; see toimus kaasotsustamismenetluse korras 
esimesel lugemisel eesmärgiga vältida pikemaid viivitusi. 

Vastavad õigusaktid jõustuvad SIS 1+infosüsteemis osalevates liikmesriikides kuupäeval, 
mille määrab nõukogu osalevate liikmesriikide valitsusi esindavate nõukogu liikmete 
ühehäälse otsusega. Enne toimima hakkamist tuleb läbi viia kõik vajalikud süsteemi 
katsetused, et välja selgitada, kas SIS II suudab töötada vastavalt õigusaktidega määratud 
tehnilistele ja funktsionaalsetele nõuetele ja sellistele lisanõuetele nagu kindlus, kättesaadavus 
ja tulemuslikkus.

Alles pärast kõigi SIS II katsetuste edukat sooritamist saab asuda järgmise etapi juurde, 
milleks on SIS 1+ kasutajate migratsioon SIS II keskkonda, kusjuures kõigi liikmesriikide 
üleminek peaks toimuma ühel ja samal kuupäeval.

Esialgse kava kohaselt pidi migratsioon hõlmama 15 tolleaegset liikmesriiki ja kogu protsess 
pidi kestma umbes kaheksa tundi. Et aga viivitusi on olnud palju ja osalevate maade arv on 
peaaegu kahekordistunud, on uuele süsteemile migreerumine kahjuks osutunud palju 
raskemaks ja keerukamaks ning võrgu laadimiseks kulub rohkem aega.

Vähendamaks suurt tõenäosust, et üheaegse ülemineku korral võib toimuda võrgukatkestusi, 
võeti 2008. aastal vastu kaks õigusakti, mille eesmärk on anda migratsioonile õiguslik 
raamistik, mille kohaselt võivad ülemineku ajal kaks süsteemi toimida paralleelselt.

Otsustati luua ajutine tehniline arhitektuur, mis võimaldab piiratud üleminekuajal üheaegselt 
toimida infosüsteemil SIS 1+ ja mõningatel süsteemi SIS II arhitektuuri tehnilistel 
komponentidel; samaaegselt püüti muuta selgemaks nii migratsiooni tingimusi, korda, sellega 
seotud vastutust ja rahastamise korda kui ka migratsiooniprotsessi kestel kohaldatavat keskset 
õiguslikku raamistikku.

SIS 1+ ja SIS II süsteemi andmete konverteerimiseks ja sünkroniseerimiseks võeti kasutusele 
uus tehniline abivahend – nn konverter. Konverter ühendab omavahel SIS I ja SIS II 
kesksüsteemid ja võimaldab neil töödelda sama teavet, ning seejuures tagab, et süsteemiga 
SIS II juba edukalt ühendatud liikmesriigid püsivad samal tasandil nendega, kes on alles 
ühendatud süsteemiga SIS1+. 

Et see ajutine tehniline arhitektuur saaks toimida, lisati ka uus funktsioon – nn tagurpidikäik.

SIS II käivitamine tähistab väljatöötamisetapi lõppu ja hetke, mil jõustub SIS II õiguslik alus. 
Sellise loogika kohaselt peab migratsioonietapp olema SIS II väljatöötamistoimingute 
viimane osa, millest tulenevalt vajab komisjon kehtivat volitust SIS II väljatöötamiseks kuni 
ajani, mil süsteem saab tööle hakata. Volitus peaks hõlmama kõiki SIS II reguleerivates 
õigusaktides eeltingimustena määratletud ülesandeid, sealhulgas katseetapis avastatud tõrgete 
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või programmivigade kõrvaldamist, lisaks olema eeltingimustega kooskõlas ning võimaldama 
kasutada mitmesuguseid abivahendeid nagu näiteks täiuslikult töötava süsteemi üleandmiseks 
vajalikud ressursid ja katseplatvormid.

Migratsiooni käsitlevad ettepanekud

Esimene õigusaktide pakett, millega komisjonile anti ülesanne välja töötada teise põlvkonna 
SIS, kehtis kuni 31. detsembrini 2006 ning hiljem pikendati selle kehtivusaega 31. 
detsembrini 2008. Praegu kehtivates migratsiooni käsitlevates õigusaktides – nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1140/2008 ja nõukogu otsuses 2008/339/JSK – on sätestatud, et 
migratsioon tuleb lõpule viia hiljemalt 30. septembriks 2009. Vajadusel võib komisjon 
komiteemenetlusega seda tähtaega pikendada kuni migratsiooni käsitlevate õigusaktide 
kehtivusaja lõpuni. Aegumisklausli kohaselt lõpeb nende kehtivusaeg 30. juunil 2010. 

Komisjon otsustas komiteemenetlust kasutades migratsiooni lõpuleviimise tähtaega edasi 
lükata kuni 30. juunini 2010. Kuid praeguste prognooside kohaselt ei jõua migratsioon selleks 
tähtajaks lõpule. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku muuta migratsiooni käsitlevaid õigusakte 
veel kord, enne kui need kehtivuse kaotavad.

Viimaste prognooside kohaselt suudetaks migratsioon lõpule viia 2011. aasta lõpuks. 
Komisjoni poolt 2009. aasta oktoobris avaldatud SIS II väljatöötamist käsitlevas 
arenguaruandes öeldakse, et SIS II kaks nn etapilise tähtsusega katsetust on kavandatud 
vastavalt 2009. aasta neljandasse kvartalisse ja 2010. aasta suvele. Nõukogu 4.–5. juuni 2009. 
aasta järeldustes nõutakse esmatähtsana praeguse SIS II projekti jätkamist, kuid koostatud on 
ka varuplaan (SIS 1+RE).

Eelnimetatud põhjustel ongi komisjon esitanud uued ettepanekud (KOM(2009)0508 ja 0509), 
millega muudetakse kaht õigusakti, mis käsitlevad migratsiooni süsteemist SIS 1+ teise 
põlvkonna süsteemi SIS II. 

Ettepanekute reguleerimisala

1. Aegumisklauslite väljajätmine

30. juuniks 2010 ei suudeta migratsiooniks vajalikke tingimusi täita. Mõlema õigusakti artikli 
19 viimase lause praeguses sõnastuses öeldakse, et need kehtivad kõige enam 30. juunini 
2010. Seetõttu on ettepanekute peamine eesmärk muuta aegumisklausleid selle tagamiseks, et 
õigusaktide kehtivus sel ajal veel ei lõpeks. Komisjoni ettepanek on aegumisklausel üldse 
välja jätta ehk, teiste sõnadega, õigusaktide kehtivuse lõppemise aega mitte määrata.

Asjaolu, et komisjon ei suuda öelda SIS II käivitamise tõenäolist kuupäeva, on lihtsalt 
uskumatu ja tekitab tõsiseid kahtlusi projekti juhtimise meetodites.

2. SIS II väljatöötamisprotsessi paindlikkus ja alternatiivsed tehnilised lahendused

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid ettepanekus esitatud muudatused kehtima ka 
olukorras, kus SIS II projekti ei suudeta edukalt lõpule viia ning minnakse üle alternatiivsele 
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stsenaariumile nagu näiteks SIS 1+ RE.

Selleks teeb komisjon ettepaneku muuta õigusaktide artiklit 4 ja artikli 10 lõiget 3 ning lisada 
sõnad „vastavalt vajadusele”. Need muudatused tähendaksid seda, et eespoolnimetatud 
konverterit kui eranditult SIS II projektiga seotud elementi ei loetaks enam 
migratsiooniarhitektuuri oluliseks tehniliseks elemendiks.

3. Programmi üldjuhtimise nõukogu loomine

Lisaks teeb komisjon ettepaneku sätestada õigusaktides programmi üldjuhtimise nõukogu 
(juhtnõukogu) ja lisada sel eesmärgil uus artikkel 17 a. Juhtnõukogu on rühm, mis koosneb 10 
tehnilisest eksperdist, kellest kaheksa on pärit liikmesriikidest ja kaks on komisjoni 
ametnikud. Juhtnõukogu moodustati komisjoni ja liikmesriikide töö paremaks 
kooskõlastamiseks migratsiooniprotsessi ajal. Nõukogu 4.–5. juuni 2009. aasta järeldustes SIS 
II uue suuna kohta palus nõukogu komisjonil tugevdada juhtimisstruktuuri ja näha ette 
juhtnõukogu ulatuslikum kaasamine. Juhtnõukogu õiguslikku alusesse lisamise korral saaks 
ka komisjoni eelarvest rahastada tema tegevusest tulenevaid haldus- ja reisikulusid.

Raportööri seisukoht

Parlament on SIS II väljatöötamisel esinenud viivitusi korduvalt hukka mõistnud. Näiteks tegi 
parlament seda 22. oktoobril 2009, kui võttis vastu resolutsiooni teise põlvkonna Schengeni 
infosüsteemi ja viisainfosüsteemi edenemise kohta. Ta väljendas järjekordselt tõsist ärevust 
SIS II käivitamise hilinemise pärast ning palus komisjonil ja nõukogul teavitada parlamenti 
katsetulemustest ja sellest, mida 2009. aasta detsembris toimuva etapilise tähtsusega katsetuse 
eel veel ette võetakse. Parlament nõudis ka, et SIS II rakendamise protsess peab olema täiesti 
läbipaistev.

Raportöör esitab alljärgnevad soovitused.

- Arvestades SIS II projekti tõsiste viivituste ja väga suurte kuludega, tuleks õiguslikus 
aluses sätestada, et igasugune tehniline lahendus peab põhinema parimal olemasoleval 
tehnoloogial ning vastama täpse ja mõistliku ajakava ja vastuvõetava tasuvuse 
kriteeriumitele.

- Aegumisklausel peaks alles jääma. Komisjonile tuleks võimaldada komiteemenetluse 
läbi mõningat paindlikkust tähtaegade korrigeerimisel, et kohaldada õiguslikku 
raamistikku alternatiivse stsenaariumiga, kui SIS II projekt ei peaks teostatavaks 
osutuma.

- Väga oluline on jätta migratsiooniprotsess parlamendi kontrolli alla: kaasõigusloojana 
vastutab parlament SIS II õigusliku aluse eest; ühe eelarvepädeva institutsioonina on 
ta kutsutud teostama järelevalvet ühenduse eelarvest rahastatava migratsiooni üle.

- Samadel põhjustel ei tohiks parlamenti enam migratsiooni puudutavate otsuste 
langetamisest kõrvale jätta; enne uuele süsteemile üleminekut tuleks parlamenti 
täielikult teavitada katsete tulemustest ning ta peaks andma sellele oma heakskiidu.
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- Kuna migratsiooniprotsessi lõpuleviimine ja tehniline lahendus ei ole veel kindlad, 
peab õiguslooja sõnaselgelt sätestama, et SIS II jaoks ette nähtud õiguslik raamistik 
jõustatakse sõltumata lõpuks valitavast tehnilisest lahendusest.

Juhtnõukogu moodustamine ja selle ametlik integreerimine SIS II juhtimisstruktuuri on 
tervitatav, niivõrd kui need sammud tugevdavad liikmesriikide ja komisjoni vahelist koostööd 
ning võimaldavad liikmesriikidel vahetult toetada keskset SIS II projekti. Tõhususe 
suurendamiseks ja hea kulutasuvuse saavutamiseks on ka tähtis piirata ekspertide arvu.

Kui SIS II projekt soovitud tulemusi ei anna, jätab parlament endale õiguse paluda Euroopa 
Kontrollikojal viia läbi SIS II projektijuhtimise ja sellest ühenduse eelarvele tulenevate 
finantsmõjude põhjalik audit.

Lissaboni lepingu peatse jõustumise mõju

Käesolev raporti projekt on üks kahest raportist, millele 1. detsembrile 2009 määratud 
Lissaboni lepingu jõustumine mõju avaldab. Komisjoni esimese ettepaneku KOM(2009)0508
õiguslik alus võetakse tõenäoliselt praegu komisjoni koostatavasse koondteatisesse. 
Komisjoni teise ettepaneku KOM(2009)509 õiguslik alus kuulub kolmanda samba alla. Kuna 
kolmas sammas likvideeritakse, on vaja uut ettepanekut. Õigusloomemenetluse käigus tuleb 
arvestada uute sätetega, mis käsitlevad liikmesriikide parlamente, kellega tuleb nõu pidada ja 
kellele antakse 8 nädalat aega vastamiseks. 


