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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin 
tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) 
annetun asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttamisesta
(KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2009)0508),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan ja 66 artiklan, joiden mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0244/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
edelleen tehtävä järjestelmänvaihdon 
kaikissa vaiheissa tiivistä yhteistyötä 
prosessin loppuun saattamiseksi. Nykyistä 
organisaatiorakennetta olisi täydennettävä 
asiantuntijaryhmällä.

(4) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
edelleen tehtävä järjestelmänvaihdon 
kaikissa vaiheissa tiivistä yhteistyötä 
prosessin loppuun saattamiseksi.
Neuvoston 26 ja 27 päivänä helmikuuta 
2009 sekä 4 ja 5 päivänä kesäkuuta 2009 
SIS II:sta antamissa päätelmissä luotiin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuva 
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epävirallinen elin, eli "SIS II -ohjelman 
hallintoneuvosto", yhteistyön 
parantamiseksi ja suoran tuen 
antamiseksi jäsenvaltioista 
SIS II -keskusjärjestelmälle. Nykyistä 
organisaatiorakennetta olisi näin ollen 
virallisesti täydennettävä tällä asetuksella 
perustettavalla asiantuntijaryhmällä eli SIS 
II -ohjelman hallintoneuvostolla.
Suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden 
varmistamiseksi hallintoneuvoston 
jäsenten pitäisi olla pysyviä ja heitä pitäisi 
olla rajallinen määrä. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää virallistaa hallintoneuvosto oikeusperustassa. Sen mandaatin pitäisi olla selkeä, 
jotta se voisi olla suorituskykyinen ja kustannustehokas. Sen pitäisi olla pysyvä ja pienehkö 
asiantuntijaryhmä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) SIS II:n toimintojen käyttöön 
saaminen olisi varmistettava laatimalla 
tekninen varautumissuunnitelma.
Siirtymäarkkitehtuurin teknisten 
komponenttien kuvausta olisi tämän vuoksi 
mukautettava, jotta SIS II:n 
keskusjärjestelmän kehittämiseen olisi 
käytettävissä toinenkin tekninen ratkaisu.

(6) On tarpeen mukauttaa oikeudellista 
kehystä, jotta voidaan käyttää mahdollisia 
vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja, jos 
testit osoittavat, että SIS II:ta ei voida 
toteuttaa onnistuneesti. 
Siirtymäarkkitehtuurin teknisten 
komponenttien kuvausta olisi tämän vuoksi 
mukautettava, jotta SIS II:n 
keskusjärjestelmän kehittämiseen olisi 
käytettävissä toinenkin tekninen ratkaisu. 
Kaikkien teknisten ratkaisujen pitäisi 
perustua parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan, olla 
kustannustehokkaita, ja ne pitäisi 
toteuttaa järkevän ja selkeän aikataulun 
mukaisesti. On tärkeää selventää, että 
asetuksessa (EY) N:o 1987/2006 säädettyä 
oikeudellista kehystä on sovellettava 
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kaikkiin ratkaisuihin niiden teknisestä 
luonteesta riippumatta.

Or. en

Perustelu

Jos SIS II:n nykyiset testit epäonnistuvat, vaihtoehtoinen skenaario on realistinen valinta. 
Nykyisessä säädöstekstissä on otettava tämä huomioon. Kun huomioidaan SIS II:n 
kehittämisestä tähän mennessä saadut kokemukset, on tehtävä selväksi, että ainoastaan 
kustannustehokkaat ja selkeän aikataulun omaavat ratkaisut ovat hyväksyttäviä. Asetus (EY) 
N:o 1987/2006 on kattava kehys, mitä tulee tietojen käsittelyyn, tietosuojaan ja 
oikeuskeinoihin. Tätä kehystä, joka hyväksyttiin yhteispäätöksellä, pitäisi soveltaa aina 
teknisiin ratkaisuihin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Koska Euroopan parlamentti on 
yhteislainsäätäjänä vastuussa toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä, 
josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 
1987/2006, ja koska järjestelmänvaihto 
rahoitetaan Euroopan unionin 
talousarviosta, josta Euroopan 
parlamentti on yhteisvastuussa, 
parlamentti pitäisi ottaa mukaan 
järjestelmänvaihtoa koskevaan 
päätöksentekoprosessiin. Euroopan 
parlamentilta olisi saatava komission 
antamien tietojen ja testitulosten pohjalta 
annettu myönteinen lausunto ennen kuin 
siirrytään uuteen Schengenin 
tietojärjestelmään. 

Or. en

Perustelu

SIS II:ta koskevista asioista on päätetty yhteispäätöksellä 1. tammikuuta 2005 alkaen. 
Järjestelmänvaihtoprosessi rahoitetaan yhteisön talousarviosta, josta parlamentti on 
yhteisvastuussa. Näin ollen järjestelmänvaihtoa koskevia päätöksiä ei pitäisi enää tehdä vain 
komissiossa ja/tai neuvostossa ilman parlamenttia, vaan parlamentti pitäisi integroida 
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päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1104/2008
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1. Korvataan 1 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Schengenin tietojärjestelmä (SIS), 
joka on perustettu vuoden 1990 
Schengenin yleissopimuksen IV osaston 
määräysten nojalla (SIS 1+), korvataan 
uudella järjestelmällä eli Schengenin 
tietojärjestelmä II:lla (SIS II) tai muulla 
teknisellä ratkaisulla, joka perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan ja joka on 
toteutusaikataulultaan asianmukainen ja 
kustannustehokas. Uuden järjestelmän
perustamista, toimintaa ja käyttöä 
säännellään asetuksella (EY) N:o 
1987/2006."

Or. en

Perustelu

Jos SIS II:n nykyiset testit epäonnistuvat, vaihtoehtoinen skenaario on realistinen valinta. 
Nykyisessä säädöstekstissä on otettava tämä huomioon. Kun huomioidaan SIS II:n 
kehittämisestä tähän mennessä saadut kokemukset, on tehtävä selväksi, että ainoastaan 
kustannustehokkaat ja selkeän aikataulun omaavat ratkaisut ovat hyväksyttäviä. Asetus (EY) 
N:o 1987/2006 on kattava oikeudellinen kehys, etenkin mitä tulee tietosuojaan. Tätä kehystä, 
joka hyväksyttiin yhteispäätöksellä, pitäisi soveltaa aina teknisiin ratkaisuihin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1104/2008
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jos nykyinen SIS II -hanke 
keskeytetään ja valitaan muu tekninen 
ratkaisu, tässä asetuksessa olevia 
viittauksia SIS II:een pidetään 
viittauksina valittavaan tekniseen 
ratkaisuun."

Or. en

Perustelu

Kun järjestelmänvaihtoa koskevia säädöksiä tarkistetaan, pitäisi huomioida, että SIS II:ta ei 
ole vielä testattu onnistuneesti ja että neuvosto on pitänyt SIS 1+ RE:n varasuunnitelmana, 
kunnes välitavoitteissa määritellyt testit on suoritettu. Jos suunnitellut tavoitetestit 
epäonnistuvat, vaihtoehtoisen ratkaisun käyttöönoton on oltava mahdollista nopeasti eikä sitä 
saa viivyttää oikeudellisen kehyksen toisella tarkistamisella. Näin ollen säädöksestä on tässä 
ehdotuksessa tehtävä joustava, jotta sitä voidaan soveltaa kaikkiin teknisiin ratkaisuihin eikä 
pelkästään SIS II:een.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1104/2008
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat 
jäsenvaltiot siirtyvät N.SIS-järjestelmästä 
N.SIS II:een väliaikaisen 
siirtymäarkkitehtuurin välityksellä 
Ranskan ja komission avulla.”.

"2. SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat 
jäsenvaltiot siirtyvät N.SIS-järjestelmästä 
N.SIS II:een väliaikaisen 
siirtymäarkkitehtuurin välityksellä 
Ranskan ja komission avulla 31 päivään 
joulukuuta 2011 mennessä. Jos valitaan 
muu 11 artiklan 5 a kohdassa tarkoitettu 
tekninen ratkaisu, tätä päivämäärää 
voidaan tarvittaessa muuttaa 17 artiklan 2 
kohdassa määriteltyä menettelyä 
noudattaen."
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Or. en

Perustelu

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 30. syyskuuta 2009 on vahvistettu siirtymisen 
loppuunsaattamista koskevaksi määräajaksi, jota voidaan komitologiamenettelyllä pidentää 
30. kesäkuuta 2010 asti. Komissio käyttänyt hyväksi tätä säännöstä ja pidentänyt määräaikaa 
20. kesäkuuta 2010 asti. Raukeamislauseketta on noudatettava. Nykyisillä määräyksillä 
pyritään siihen, että SIS II otetaan käyttöön vuoden 2011 loppuun mennessä, minkä vuoksi on 
vahvistettava uusi määräaika samojen määräysten mukaisesti. Komissiolle olisi annettava 
tiettyä joustovaraa pidentää määräaikaa komitologiamenettelyn mukaisesti, jotta voidaan 
kattaa mahdollinen tarve siirtää SIS II vaihtoehtoiseen skenaarioon, jos testitulokset eivät ole 
tyydyttäviä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1104/2008
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a. Korvataan 11 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Siirtymäprosessiin sisältyvä 
järjestelmänvaihdos suoritetaan 8 
artiklan 7 kohdassa mainitun 
validoinnin suorittamisen jälkeen ja sen 
jälkeen, kun parlamentti on antanut 
myönteisen lausunnon komissiolta 
asetuksen (EY) No 1987/2006 55 artiklan 
4 kohdan mukaisesti saatujen testituloksia 
koskevien tietojen perusteella."

Or. en

Perustelu

SIS II:ta koskevista asioista on päätetty yhteispäätöksellä 1. tammikuuta 2005 alkaen. 
Järjestelmänvaihtoprosessi rahoitetaan yhteisön talousarviosta, josta parlamentti on 
yhteisvastuussa. Näin ollen järjestelmänvaihtoa koskevia päätöksiä ei pitäisi enää tehdä vain 
komissiossa ja/tai neuvostossa ilman parlamenttia, vaan parlamentti pitäisi integroida 
päätöksentekoprosessiin.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1104/2008
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. SIS II:n kehittäminen voidaan 
toteuttaa muun teknisen ratkaisun 
avulla."

Or. en

Perustelu

Asetuksen 11 artiklan, jossa kuvataan järjestelmänvaihdon eri vaiheet, pitäisi sisältää viittaus 
mahdolliseen vaihtoehtoiseen skenaarioon, jos SIS II -hanke ei ole toteuttamiskelpoinen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1104/2008
1 a artikla – 17 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan teknisten asiantuntijoiden 
ryhmä, jonka nimeksi tulee SIS II 
-ohjelman hallintoneuvosto, jäljempänä 
’hallintoneuvosto’, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta komission, Ranskan ja 
SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien 
jäsenvaltioiden tehtäviin ja toimiin. 
Hallintoneuvosto toimii SIS II:n 
keskusjärjestelmän ja kansallisten 
hankkeiden koordinointifoorumina.

1. Perustetaan teknisten asiantuntijoiden 
ryhmä, jonka nimeksi tulee SIS II 
-ohjelman hallintoneuvosto, jäljempänä 
’hallintoneuvosto’, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta komission, Ranskan ja 
SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien 
jäsenvaltioiden tehtäviin ja toimiin. 
Hallintoneuvosto toimii SIS II:n 
kansallisten hankkeiden 
koordinointifoorumina, jolla edistetään 
SIS II:n keskusjärjestelmää koskevan 
hankkeen kehittämistä ja jolla 
varmistetaan sen yhdenmukaisuus ja 
koordinointi SIS II:n kansallisten 
hankkeiden kanssa.
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Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston mandaatin pitäisi olla selkeämmin määritelty, jotta se voi aktiivisesti 
myötävaikuttaa toisen sukupolven SIS:n kehittämisen hallinnointiin ja 
järjestelmänvaihtoprosessiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1104/2008
17 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto koostuu enintään 10 
asiantuntijasta. Neuvostossa toimivat 
jäsenvaltiot nimeävät enintään kahdeksan 
asiantuntijaa ja yhtä monta varahenkilöä. 
Asiasta vastaavan komission pääosaston 
pääjohtaja nimeää kaksi asiantuntijaa ja 
kaksi varahenkilöä komission virkamiesten 
keskuudesta. Hallintoneuvoston kokouksiin 
voi osallistua myös muita komission 
virkamiehiä, joita asia koskee.

2. Hallintoneuvosto koostuu enintään 10 
jäsenestä, jotka kykenevät aktiivisesti 
myötävaikuttamaan SIS II:n 
kehittämiseen. Neuvostossa toimivat 
jäsenvaltiot nimeävät enintään kahdeksan 
jäsentä ja yhtä monta varahenkilöä. 
Asiasta vastaavan komission pääosaston 
pääjohtaja nimeää enintään kaksi jäsentä
ja kaksi varahenkilöä komission 
virkamiesten keskuudesta. 
Hallintoneuvoston kokouksiin voi 
osallistua myös muita komission 
virkamiehiä ja jäsenvaltioiden 
asiantuntijoita, joita asia koskee.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvostossa pitäisi olla rajallinen määrä pysyviä jäseniä. Heidän pitäisi olla 
asiantuntijoita, joilla on kykyä ja erityistaitoja edistää SIS II -hanketta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1104/2008
19 artikla – viimeinen virke
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Komission teksti Tarkistus

”Asetuksen voimassaolo päättyy päivänä, 
jonka neuvosto määrittää asetuksen (EY) 
N:o 1987/2006 55 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.”.

Asetuksen voimassaolo päättyy päivänä, 
jonka neuvosto vahvistaa asetuksen (EY) 
N:o 1987/2006 55 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja joka tapauksessa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013".

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 30. syyskuuta 2009 on vahvistettu siirtymisen 
loppuunsaattamista koskevaksi määräajaksi, jota voidaan komitologiamenettelyllä pidentää 
30. kesäkuuta 2010 asti. Komissio käyttänyt hyväksi tätä säännöstä ja pidentänyt määräaikaa 
20. kesäkuuta 2010 asti. Raukeamislauseketta on noudatettava. Nykyisillä määräyksillä 
pyritään siihen, että SIS II otetaan käyttöön vuoden 2011 loppuun mennessä, minkä vuoksi on 
vahvistettava uusi määräaika samojen määräysten mukaisesti. Komissiolle olisi annettava 
tiettyä joustovaraa pidentää määräaikaa komitologiamenettelyn mukaisesti, jotta voidaan 
kattaa mahdollinen tarve siirtää SIS II vaihtoehtoiseen skenaarioon, jos testitulokset eivät ole 
tyydyttäviä.
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PERUSTELUT

Johdanto

Neuvosto ja parlamentti hyväksyivät säännökset, jotka koskevat SIS II -järjestelmän 
perustamista, toimintaa ja käyttöä, vuonna 2006 yhteispäätösmenettelyllä ensimmäisessä 
käsittelyssä huomattavien lisäviipeiden välttämiseksi. 
Näiden oikeudellisten välineiden soveltaminen SIS 1+ -järjestelmään osallistuviin 
jäsenvaltioihin aloitetaan vasta päivänä, josta päättää neuvosto. Neuvoston jäsenten, jotka 
edustavat SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden hallituksia, on päätettävä asiasta 
yksimielisesti. Ennen kuin järjestelmän toiminta alkaa, SIS II on testattava täysin sen 
arvioimiseksi, voiko se toimia asiaa koskevissa säädöksissä määriteltyjen teknisten ja 
toimintaa koskevien vaatimusten mukaisesti sekä muiden vaatimusten mukaisesti (esim. 
vakaus, käytettävyys ja suorituskyky). 

Vain kaikkien SIS II -testien onnistuneen loppuunsaattamisen jälkeen voidaan siirtyä 
seuraavaan vaiheeseen: SIS 1+ -käyttäjien siirtyminen SIS II -ympäristöön niin, että 
siirtyminen tapahtuisi samana päivänä kaikissa jäsenvaltioissa ja yhdellä kertaa.

Alkuperäisenä suunnitelmana oli, että 15 jäsenvaltioita (jäsenvaltioiden tuolloinen lukumäärä) 
siirtyisivät uuteen järjestelmään noin kahdeksan tuntia kestävällä prosessilla. Uuteen 
järjestelmään siirtymisprosessista on kuitenkin valitettavasti tullut monimutkaisempi ja 
vaikeampi ja verkon lataaminen vaatii myös enemmän aikaa, nyt kun on ollut niin monia 
viivästymisiä ja kun osallistuvien maiden määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Jotta olisi olemassa tarvittavat välineet vakavan toimintahäiriöriskin varalta yhteisen 
siirtymisen aikana, vuonna 2008 hyväksyttiin kaksi säädöstä, joiden tarkoituksena on luoda 
sellainen oikeudellinen kehys järjestelmänvaihdon sääntelemiseksi, jossa kaksi järjestelmää 
on yhtä aikaa toiminnassa väliaikaisesti.

Päätettiin kehittää väliaikainen tekninen arkkitehtuuri, jonka ansiosta SIS 1+ ja tietyt 
SIS II:een kuuluvat tekniset osat voivat toimia rinnakkain hyvin rajoitetun siirtymäkauden 
ajan, ja samaan aikaan pyrittiin selkeyttämään järjestelmävaihtoprosessin edellytykset, 
menettelyt, vastuut ja rahoitus sekä järjestelmävaihdon aikana sovellettava varsinainen 
oikeudellinen kehys.

Kehitettiin uusi tekninen väline, eräänlainen "muunnin", jonka avulla tietoja voidaan muuntaa 
ja synkronoida SIS 1+:n ja SIS II:n välillä. Muunnin itse asiassa yhdistää SIS 1:n 
keskusjärjestelmän SIS II:n keskusjärjestelmään, jolloin molemmat järjestelmät voivat 
käsitellä samoja tietoja. Näin taataan, että SIS II:een jo onnistuneesti liittyneet jäsenvaltiot 
pysyvät samalla tasolla kuin vielä SIS 1+:ssa olevat muut jäsenvaltiot. 

Jotta väliaikainen tekninen arkkitehtuuri voisi toimia, on myös lisätty uusi peruutustoiminto.

SIS II:n toiminnan aloittaminen merkitsee kehitysvaiheen loppua, ja samalla aletaan soveltaa 
SIS II:n oikeusperustaa. Tämän logiikan mukaan siirtymävaiheen on oltava viimeinen SIS II:n 
kehittämismandaattiin kuuluva tehtävä, mikä tarkoittaa, että komissiolla on oltava voimassa 
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oleva SIS II:n kehittämismandaattti, kunnes SIS II:n toiminta todella alkaa. Mandaatin 
puitteissa on voitava toteuttaa kaikki sellaiset tehtävät, jotka on määritelty edellytyksiksi 
SIS II -säädöksissä, mukaan lukien kaikkien testivaiheiden aikana havaittujen virheiden 
korjaaminen ja kaikki tarvittavat välineet, kuten testiympäristöt ja resurssit, jotta toimitetaan 
täysin toimiva järjestelmä.

Siirtymistä uuteen järjestelmään koskevat ehdotukset

Ensimmäinen lainsäädäntöpaketti, jolla komissiolle annettiin tehtäväksi toisen sukupolven 
SIS-järjestelmän kehittäminen, oli voimassa 31. joulukuuta 2006 asti. Myöhemmin 
voimassaoloa jatkettiin 31. joulukuuta 2008 asti. Nykyisissä asiaa koskevissa säädöksissä eli 
neuvoston asetuksessa (EY) 1140/2008 ja neuvoston päätöksessä 2008/339/YOS todetaan, 
että siirtyminen pitäisi saada päätökseen viimeistään 30. syyskuuta 2009. Komissio voisi 
tarpeen mukaan lykätä tätä päivämäärää komitologiassa, kunnes asiaa koskevien säädösten
voimassaolo päättyy. Raukeamislausekkeessa päättymispäiväksi on vahvistettu 30. kesäkuuta 
2010. 

Komissio käytti mahdollisuutta lykätä järjestelmänvaihdon loppuun saattamisen määräaikaa 
komitologiassa 30. kesäkuuta 2010 asti. Nykyisten ennusteiden mukaan vaihtoa ei kuitenkaan 
ole saatettu loppuun kyseisen määräajan kuluessa. Näin ollen komissio ehdottaa asiaa 
koskevien säädösten muuttamista uudelleen ennen kuin niiden voimassaolo päättyy.

Viimeisimpien ennusteiden mukaan järjestelmänvaihto voitaisiin saada päätökseen vuoden 
2011 loppuun mennessä. Komission lokakuussa 2009 julkaisemassa edistymisraportissa 
SIS II:n kehittymisestä todetaan, että SIS II:n kaksi ns. tavoitetestiä ovat suunnitteilla vuoden 
2009 viimeisellä neljänneksellä ja kesällä 2010. Neuvoston 4. ja 5. kesäkuuta 2009 tekemien 
päätelmien mukaan nykyisen SIS II -hankkeen jatkaminen on asetettava etusijalle, vaikka 
varautumissuunnitelma (SIS 1+ RE) säilytetään. 

Näistä syistä komissio on siis esittänyt uuden ehdotuspaketin (KOM(2009)0508 ja 0509), 
jolla muutetaan kahta lainsäädäntövälinettä, jotka koskevat siirtymistä SIS 1+ -järjestelmästä 
toisen sukupolven SIS:iin. 

Ehdotusten laajuus

1. Raukeamislausekkeen poistaminen

Tarvittavat järjestelmänvaihdon edellytykset eivät todennäköisesti täyty 30 päivään kesäkuuta 
2010 mennessä. Kummankin voimassa olevan säädöksen 19 artiklassa säädetään, että 
voimassaolo päättyy viimeistään 30. kesäkuuta 2010. Näin ollen ehdotuksissa pyritään 
ensinnäkin muuttamaan säädösten raukeamislauseketta voimassaolon päättymisen 
estämiseksi. Komissio ehdottaa raukeamislausekkeen poistamista kokonaan; säädösten 
voimassaoloajan päättymiselle ei näin ollen enää asetettaisi määräaikaa.
Se että komissio ei pysty ehdottamaan mahdollista määräaikaa SIS II:n toiminnan alkamiselle, 
on käsittämätöntä ja nostaa esiin valtavia epäilyjä hankkeen hallinnoinnista.
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2. Lisää joustavuutta SIS II:n kehittämiseen ja vaihtoehtoiset tekniset ratkaisut

Komission ehdotuksen mukaan ehdotetut muutokset kattaisivat myös tapauksen, jossa SIS II 
-hankkeen loppuunsaattamisen epäonnistuessa valitaan vaihtoehtoinen skenaario, kuten 
SIS1+ RE.
Tätä varten komissio ehdottaa muutosta säädösten 4 artiklaan ja 10 artiklan 3 kohtaan sekä 
sanamuotoa "tarpeen mukaan". Nämä muutokset tarkoittaisivat sitä, että ns. muunnin eli 
tekninen elementti, joka on SIS II -hankkeen eksklusiivinen osa, ei enää ole 
siirtymäarkkitehtuurin pakollinen tekninen komponentti.

3. SIS II -ohjelman hallintoneuvoston perustaminen

Lisäksi komissio ehdottaa hallintoneuvoston (GPMB) lisäämistä säädöksiin uudella 
17 a artiklalla. Hallintoneuvosto koostuu seuraavasta kymmenen teknisen asiantuntijan 
ryhmästä: kahdeksan jäsenvaltioista peräisin olevaa asiantuntijaa ja kaksi komission 
virkamiestä. Se perustettiin, jotta komission ja jäsenvaltioiden toimia voitaisiin koordinoida 
paremmin järjestelmänvaihtoprosessiin aikana. Kun neuvosto antoi 4.–5. kesäkuuta 2009 
päätelmät SIS II:n jatkosuunnitelmista, se pyysi komissiota parantamaan atk-
hallintorakennetta ja lisäämään hallintoneuvoston osallistumista vielä enemmän. Sen 
integroiminen oikeusperustaan mahdollistaa myös sen, että sen hallinto- ja matkakulut 
voidaan rahoittaa yhteisön talousarviosta.

Esittelijän kanta

Esittelijä haluaa palauttaa mieliin, että EP on jo useaan otteeseen pitänyt SIS II-hankkeen 
viivästymistä valitettavana. Edellisen kerran parlamentti totesi näin 22. lokakuuta 2009 
hyväksyessään päätöslauselman Schengen II -tietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän 
tilanteesta. Euroopan parlamentti ilmaisi jälleen kerran syvän huolensa Schengen II 
-tietojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä. Se pyysi myös, että komissio ja neuvosto 
tiedottavat sille joulukuussa 2009 tehtävän ensimmäisen tavoitetestin tuloksista heti sen 
suorittamisen jälkeen ja että ne tiedottavat sille viipymättä tulevista toimista. Parlamentti 
myös vaati noudattamaan täydellistä avoimuutta SIS II:n täytäntöönpanoprosessissa.

Esittelijä antaa seuraavat suositukset:

– Kun otetaan huomioon SIS II -hankkeen huomattavat viivästykset ja suuret kustannukset, 
oikeusperustassa pitäisi mainita, että mitkä tahansa ovatkaan tekniset ratkaisut, niiden on 
pohjauduttava parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja täytettävä järkevää ja 
täsmällistä aikataulua sekä kustannustehokkuutta koskevat kriteerit.

– Raukeamislauseke pitää säilyttää. Komissiolle pitäisi antaa tiettyä joustovaraa mukauttaa 
päiviä komitologiassa, jotta oikeudellinen kehys voidaan mukauttaa vaihtoehtoiseen 
skenaarioon, jos nykyinen SIS II -hanke ei ole toteutettavissa.

– On keskeisen tärkeää, että järjestelmävaihtoprosessi pysyy parlamentin valvonnassa: 
parlamenttihan on SIS II hankkeen yhteislainsäätäjä; parlamentti on myös budjettivallan 
käyttäjä, joka valvoo yhteisön talousarviosta rahoitettavia toimia.
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– Samoista syistä parlamenttia ei pitäisi enää jättää järjestelmävaihtoa koskevan 
päätöksenteon ulkopuolelle; ennen uuteen järjestelmään siirtymistä parlamentin pitäisi 
olla täysin tietoinen testituloksista ja antaa aiheesta puoltava lausunto.

– Koska järjestelmänvaihdon toteuttamisen määräajasta ja sovellettavasta teknisestä 
ratkaisusta ei ole vielä tietoa, lainsäätäjän on tehtävä selväksi, että SIS II -hankkeelle 
suunniteltua oikeudellista kehystä sovelletaan lopullisen teknisen ratkaisun valinnasta 
riippumatta.

Hallintoneuvoston luominen ja sen virallinen integrointi SIS II:n hallintorakenteeseen voidaan 
nähdä myönteisenä asiana, jolla kohennetaan jäsenvaltioiden ja komission yhteistyötä ja jolla 
mahdollistetaan jäsenvaltioiden suora tuki SIS II -keskusjärjestelmälle. On myös tärkeää 
rajata asiantuntijoiden määrä, jotta varmistetaan suorituskyvyn lisäksi myös 
kustannustehokkuus.

Jos SIS II -hanke epäonnistuu, parlamentti varaa itselleen oikeuden pyytää 
tilintarkastustuomioistuinta toteuttamaan perusteellisen tarkastuksen SIS II:n hallinnosta ja 
varainhoidollisista seurauksista yhteisön talousarvioon.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutus

Esittelijä haluaa korostaa sitä, että tämä mietintöluonnos on osa kahden mietinnön pakettia, 
johon 1. joulukuuta 2009 suunniteltu Lissabonin sopimuksen voimaantulo vaikuttaa. 
Ensimmäisen komission ehdotuksen KOM(2009)0508 oikeusperusta sisällytetään 
todennäköisesti ns. kokoomatiedonantoon, jota komissio valmistelee parhaillaan. Toisen 
komission ehdotuksen KOM(2009)0509 oikeusperusta on kolmannessa pilarissa. Uusi 
ehdotus on tarpeen, koska kolmas pilari poistetaan. Lainsäädäntömenettelyn aikana on 
otettava huomioon kansallisia parlamentteja koskevat uudet määräykset eli se, että niitä on 
kuultava ja niille on annettava kahdeksan viikkoa aikaa reagoida. 


