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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer 
második generációjára (SIS II) történő áttérésről szóló 1104/2008/EK rendelet 
módosítására irányuló tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó javaslatról
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2009)0508),

– tekintettel az EK-Szerződés 67. és 66. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C7-0244/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a 
Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A folyamat lezárása érdekében a 
Bizottság és a tagállamok továbbra is 
szorosan együttműködnek az átállás 
minden egyes szakaszában. A jelenlegi 
szervezeti struktúra kiegészítése céljából 
szakértői csoportot kell létrehozni.

(4) A folyamat lezárása érdekében a 
Bizottság és a tagállamok továbbra is 
szorosan együttműködnek az átállás 
minden egyes szakaszában. A SIS II-ről 
szóló, 2009. február 26–27-i és 2009. 
június 4–5-i tanácsi következtetések 
értelmében a tagállamok szakértőiből álló 
nem hivatalos testület alakult „átfogó 
programirányítási tanács” néven, 
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amelynek feladata az együttműködés 
javítása és közvetlen segítségnyújtás a 
tagállamok részéről a központi SIS II 
projekt részére. A jelenlegi szervezeti
felépítés kiegészítése céljából ezért e 
rendelet hivatalosan létrehozza az átfogó 
programirányítási tanács elnevezésű
szakértői csoportot. Az eredményesség és a 
költséghatékonyság érdekében az átfogó 
programirányítási tanácsot korlátozott 
számú állandó tag alkotja.

Or. en

Indokolás

Az átfogó programirányítási tanácsról hivatalosan is rendelkezni kell a jogalapban. Világos 
megbízatással kell rendelkeznie, és az eredményes és költséghatékony működés érdekében 
korlátozott számú állandó tagból kell állnia.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A SIS II funkcióinak biztosítása 
érdekében műszaki készenléti tervet kell 
előirányozni. Ezért ki kell igazítani az 
átállási felépítmény műszaki 
alkotóelemeinek leírását annak érdekében, 
hogy a SIS II Központi Részének 
fejlesztésével kapcsolatos más műszaki 
megoldások is lehetővé váljanak.

(6) A jogi keretet úgy kell módosítani, 
hogy amennyiben a teszteredmények 
szerint a SIS II nem valósítható meg 
eredményesen, lehetővé tegye az esetleges 
alternatív műszaki megoldásokra való 
átállást. Ezért ki kell igazítani az átállási 
felépítés műszaki alkotóelemeinek leírását 
annak érdekében, hogy a SIS II Központi 
Részének fejlesztésével kapcsolatos más 
műszaki megoldások is lehetővé váljanak.
A műszaki megoldásoknak a legjobb 
rendelkezésre álló technológián kell 
alapulniuk, költséghatékonyaknak kell 
lenniük, és ésszerű és pontos ütemterv 
szerint kell végrehajtani őket. 
Egyértelműen rögzíteni kell, hogy az 
1987/2006/EK rendeletben meghatározott 
jogi keret az összes műszaki megoldásra 
érvényes, műszaki jellegüktől függetlenül.
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Or. en

Indokolás

Ha a SIS II jelenlegi tesztjének eredményei nem lennének kielégítőek, járható út lenne az 
alternatív forgatókönyvre történő átállás. A jelen jogi szövegnek ezt figyelembe kell vennie. A 
SIS II fejlesztésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok alapján egyértelművé kell tenni, hogy 
csak költséghatékony és pontos ütemtervet követő megoldások jöhetnek szóba. Az 
1987/2006/EK rendelet átfogó keretet biztosít az adatkezelés, az adatvédelem és a jogorvoslat 
tekintetében. Ez az együttdöntési eljárás keretében elfogadott keret minden esetben, az összes 
műszaki megoldásra alkalmazandó.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Mivel az 1987/2006/EK rendelet 
értelmében az Európai Parlament 
társjogalkotóként felelős a második 
generációs Schengeni Információs 
Rendszer létrehozásáért, működtetéséért 
és használatáért, és mivel az átállást az 
uniós költségvetés finanszírozza, amelyért 
az Európai Parlament szintén 
felelősséggel tartozik, a Parlamentet be 
kell vonni az átállásra vonatkozó 
döntéshozatali folyamatba. Az új 
Schengeni Információs Rendszerre való 
átállást a tesztelési eredményekről adott 
bizottsági tájékoztatás alapján a 
Parlament által adott kedvező 
véleményhez kell kötni.

Or. en

Indokolás

A SIS II-vel kapcsolatos ügyek 2005. január 1. óta az együttdöntési eljárás alá esnek. Az 
áttérést a közösségi költségvetés finanszírozza, amelyért a Parlament is felelősséggel tartozik. 
Ezért az átállásra vonatkozó döntéseket a továbbiakban nem hozhatja meg egyedül a 
Bizottság és/vagy a Tanács, hanem a döntéshozatali folyamatba a Parlamentet be kell vonni.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
1104/2008/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1. cikkben az (1) bekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„1. Az 1990-es Schengeni Egyezmény IV. 
címében foglalt rendelkezések alapján 
létrehozott Schengeni Információs 
Rendszer (SIS 1+) helyébe új rendszer –
a Schengeni Információs Rendszer 
második generációja (SIS II) – lép, vagy 
bármilyen más műszaki megoldás, amely 
a legjobb rendelkezésre álló technológián 
alapul, megfelel a pontos és ésszerű 
megvalósítási ütemtervnek, és 
messzemenően költséghatékony. Az új 
rendszer létrehozását, működtetését és 
használatát az 1987/2006/EK rendelet 
szabályozza.”

Or. en

Indokolás

Ha a SIS II jelenlegi tesztjének eredményei nem lennének kielégítőek, járható út lenne az 
alternatív forgatókönyvre történő átállás. A jelen jogi szövegnek ezt figyelembe kell vennie. A 
SIS II fejlesztésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok alapján egyértelművé kell tenni, hogy 
csak költséghatékony és pontos ütemtervet követő megoldások jöhetnek szóba. Az 
1987/2006/EK rendelet átfogó keretet biztosít, különösen az adatvédelem tekintetében. Ez az 
együttdöntési eljárás keretében elfogadott keret minden esetben, az összes műszaki 
megoldásra alkalmazandó.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1 a pont (új)
1104/2008/EK rendelet
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„1a. Amennyiben a jelenlegi SIS II
projekt félbeszakad és más műszaki 
megoldást kell találni, az e rendeletben 
szereplő, a SIS II-re vonatkozó 
hivatkozásokat az új műszaki megoldás 
elnevezéséhez kell igazítani.”

Or. en

Indokolás

Az átállási eszközök jelen felülvizsgálatának figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a SIS II-t 
eddig nem sikerült eredményesen tesztelni, és hogy a Tanács a mérföldkőként meghatározott 
tesztek végrehajtásáig a SIS 1+RE-t fogadta el készenléti tervként. A tervezett mérföldkő-
tesztek sikertelensége esetére lehetővé kell tenni, hogy a jogi keret újbóli átdolgozásából 
eredő további késedelmek nélkül lehessen átállni valamely alternatív megoldásra. Ezért e 
javaslatnak rugalmassá kell tennie a jogi szöveget oly mértékben, hogy azt ne csak a SIS II-
höz, hanem bármilyen műszaki megoldáshoz is hozzá lehessen igazítani.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1104/2008/EK rendelet
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„2. A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az 
ideiglenes átállási felépítés használatával,
valamint Franciaország és a Bizottság 
támogatásával végrehajtják az N.SIS-ről az 
N.SIS II-re történő átállást.”

„2. A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az 
ideiglenes átállási felépítés használatával, 
valamint Franciaország és a Bizottság 
támogatásával legkésőbb 2011. december 
31-ig végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS 
II-re történő átállást. Amennyiben a 11. 
cikk (5a) bekezdésében említett műszaki 
megoldás kerül alkalmazásra, a határidő 
a 17. cikk (2) bekezdésében megjelölt 
eljárással összhangban 
megváltoztatható.”
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Or. en

Indokolás

A hatályos jogszabályok értelmében az átállás végrehajtására kitűzött határidő 2009. 
szeptember 30., amely komitológiai eljárás keretében legkésőbb 2010. június 30-ig 
meghosszabbítható. A Bizottság ezt a rendelkezést alkalmazva 2010. június 30-ig kitolta a 
határidőt. A megszüntetési záradékot tiszteletben kell tartani. A jelenlegi előrejelzések szerint 
a SIS II 2011 végéig válik működőképessé, ezért az új határidőt ennek megfelelően kell 
megszabni. A Bizottságnak bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítani, hogy komitológiai 
eljárás révén későbbi határidőt tűzhessen ki, és így abban az esetben, ha a teszteredmények 
nem kielégítőek, lehetőség legyen a SIS II-ről egy esetleges alternatív forgatókönyvre történő 
átállásra.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
1104/2008/EK rendelet
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 11. cikkben az (5) bekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„5. Az átállási folyamatban előirányzott 
áttérésre a 8. cikk (7) bekezdésében 
említett jóváhagyást, valamint azt
követően kerül sor, hogy a tesztelési 
eredményekről a Bizottság által az 
1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban adott 
tájékoztatás alapján a Parlament kedvező 
véleményt ad.”

Or. en

Indokolás

A SIS II-vel kapcsolatos ügyek 2005. január 1. óta az együttdöntési eljárás alá esnek. Az 
áttérést a közösségi költségvetés finanszírozza, amelyért a Parlament is felelősséggel tartozik. 
Ezért az átállásra vonatkozó döntéseket a továbbiakban nem hozhatja meg egyedül a 
Bizottság és/vagy a Tanács, hanem a döntéshozatali folyamatba a Parlamentet be kell vonni.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 b pont (új)
1104/2008/EK rendelet
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„5a. A SIS II fejlesztése alternatív 
műszaki megoldás életbe léptetésével is 
megvalósítható.”

Or. en

Indokolás

Az átállás egyes lépéseit leíró 11. cikkben utalni kell egy lehetséges alternatív forgatókönyvre 
arra az esetre, ha a SIS II projekt nem bizonyulna megvalósíthatónak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1104/2008/EK rendelet
17 a cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Átfogó programirányítási tanács 
elnevezésű műszaki szakértői csoport jön 
létre a Bizottság, Franciaország és a SIS 
1+-ban részt vevő tagállamok 
hatásköreinek és tevékenységinek sérelme 
nélkül. Az átfogó programirányítási tanács 
fórumot biztosít a központi és tagállami 
SIS II projektek összehangolásához.

1. Átfogó programirányítási tanács 
elnevezésű műszaki szakértői csoport jön 
létre a Bizottság, Franciaország és a SIS 
1+-ban részt vevő tagállamok 
hatásköreinek és tevékenységinek sérelme 
nélkül. Az átfogó programirányítási tanács 
fórumot biztosít, amely hozzájárul a 
központi SIS II projekt fejlesztéséhez, és
biztosítja a tagállami SIS II projektekkel 
való koherenciáját és összhangját.

Or. en

Indokolás

Egyértelműbben meg kell határozni az átfogó programirányítási tanács megbízatását annak 
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érdekében, hogy érdemben részt tudjon vállalni a második generációs SIS fejlesztésének és az 
átállási folyamatnak az irányításában.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1104/2008/EK rendelet
17 a cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az átfogó programirányítási tanácsot 
legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács 
keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb 
nyolc szakértőt és azonos számú póttagot 
neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel 
rendelkező főigazgatóságának főigazgatója 
két szakértőt és két póttagot nevez ki a 
Bizottság tisztviselői közül. Az 
eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági 
tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein.

2. Az átfogó programirányítási tanácsot 
legfeljebb 10, a SIS II fejlesztéséhez 
érdemben hozzájárulni képes tag alkotja. 
A Tanács keretein belül eljáró tagállamok 
legfeljebb nyolc tagot és azonos számú 
póttagot neveznek ki. A Bizottság 
hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának 
főigazgatója legfeljebb két tagot és két 
póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői 
közül. Az eljárásokban érdekelt egyéb 
bizottsági tisztviselők és a tagállamok 
szakértői részt vehetnek a tanács ülésein.

Or. en

Indokolás

Az átfogó programirányítási tanácsnak meghatározott számú állandó tagból kell állnia. 
Ezeknek olyan szakértőknek kell lenniük, akik megfelelő képességekkel és képzettséggel 
rendelkeznek ahhoz, hogy hozzájáruljanak a SIS II projekt fejlesztéséhez.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1104/2008/EK rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – utolsó mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ez a rendelet a Tanács által az 
1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban megállapított 
időpontban veszti hatályát.”

„Ez a rendelet a Tanács által az 
1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban megállapított 
időpontban, de legkésőbb 2013. december 
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31-án mindenképpen hatályát veszti.”

Or. en

Indokolás

A hatályos jogszabályok értelmében az átállás végrehajtására kitűzött határidő 2009. 
szeptember 30., amely komitológiai eljárás keretében legkésőbb 2010. június 30-ig 
meghosszabbítható. A Bizottság ezt a rendelkezést alkalmazva 2010. június 20-ig kitolta a 
határidőt. A megszüntetési záradékot tiszteletben kell tartani. A jelenlegi előrejelzések szerint 
a SIS II 2011 végéig válik működőképessé, ezért az új határidőt ennek megfelelően kell 
megszabni. A Bizottságnak bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítani, hogy komitológiai 
eljárás révén későbbi határidőt tűzhessen ki, és így abban az esetben, ha a teszteredmények 
nem kielégítőek, lehetőség legyen a SIS II-ről egy esetleges alternatív forgatókönyvre történő 
átállásra.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A SIS II bevezetésére, működésére és használatára irányuló rendelkezésekről az Európai 
Parlament és a Tanács 2006. december 20-án együttdöntési eljárás keretében egyezett meg, a 
további jelentős késedelmek elkerülése érdekében első olvasatban. 
E jogi eszközök a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok számára csak a SIS 1+-ban részt vevő 
tagállamok kormányait képviselő tagok egyhangú szavazatával eljáró Tanács által 
meghatározott időponttól kezdve alkalmazandók. A rendszer működésbe lépése előtt a SIS II-
t teljes körű tesztelésnek kell alávetni annak értékelésére, hogy működése megfelel-e a 
vonatkozó jogi eszközökben meghatározott műszaki és működési előfeltételeknek, valamint 
olyan más egyéb követelményeknek, mint a stabilitás, a rendelkezésre állás és a teljesítmény. 

Csak a SIS II valamennyi tesztjének sikeres végrehajtása után lehet a következő szakaszba 
lépni: ez a SIS 1+ használóinak a SIS II környezetre történő átállítása, amelyet valamennyi 
tagállamnak ugyanakkor kell végrehajtania (egyidejű és egyetlen szakaszban végrehajtott 
átállás).

Az eredeti tervek szerint az átállás (az akkori) 15 tagállammal, körülbelül nyolc órán át tartó 
művelet során történt volna meg. Közben azonban a késések miatt, valamint mivel a 
tagállamok száma majdnem kétszeresére emelkedett, az átállás folyamata sokkal bonyolultabb 
és nehezebb lett, és a hálózat feltöltéséhez is több idő szükséges.

A közös átállás során esetlegesen felmerülő szolgáltatási fennakadások jelentős kockázatának 
csökkentése érdekében 2008-ban két, az átállást szabályozó jogi keret létrehozására irányuló 
jogi eszköz került jóváhagyásra, amelynek értelmében a két rendszer az átmeneti időszak alatt 
egyidejűleg működik.

A döntés értelmében ideiglenes műszaki megoldást kellett találni arra, hogy a SIS 1+ és a SIS 
II felépítésének bizonyos műszaki elemei egy meghatározott átmeneti időszakban 
párhuzamosan működhessenek. Ugyanakkor meghatározásra kerültek az átállási folyamat 
feltételei, eljárásai, felelősségi körei és finanszírozása, valamint az átállási időszak során 
alkalmazandó anyagi jogi keret.

Egy új műszaki elem, a „konverter” is bevezetésre került, amely lehetővé teszi az adatok SIS 
1+ és SIS II közötti átalakítását és összehangolását. A konverter összekapcsolja a SIS 1+ 
központi rendszerét a SIS II központi rendszerével, mindkettő számára lehetővé téve 
ugyanazon információk feldolgozását, és egyidejűleg biztosítja, hogy a SIS II-re sikeresen 
rákapcsolódott tagállamok ugyanazon a szinten maradjanak, mint azok, amelyek még a SIS 
1+-t használják. 

Az ideiglenes felépítés működésének biztosítása érdekében új funkció került bevezetésre: a 
fordított üzemmód.

A SIS II működésének elindítása a fejlesztési szakasz végét, és egyben a SIS II jogalapja 
alkalmazhatóságának kezdetét jelenti. Ezt a logikát követve az átállási szakasz végrehajtása a 
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SIS II-re vonatkozó fejlesztési megbízatás végső feladata, amiből következően az Európai 
Bizottságnak rendelkeznie kell egy, a SIS II működésének beindításáig érvényes SIS II-
fejlesztési megbízatással. Ez a megbízatás a SIS II jogi eszközeinek keretében előfeltételként 
meghatározott valamennyi feladat végrehajtását – így a tesztelési szakaszokban feltárt 
esetleges zavarok vagy rendszeres hibák megszüntetését, valamint valamennyi szükséges 
előfeltétel és eszköz, például a tesztelési platformok és források megteremtését is – lehetővé 
teszi a rendszer tökéletes működése érdekében.

Az átállásra vonatkozó javaslatok

A Bizottságot a második generációs SIS fejlesztésével megbízó első jogalkotási csomag 2006. 
december 31-ig, majd meghosszabbítása után 2008. december 31-ig volt érvényben. Az 
átállásról szóló hatályos jogi eszközök, azaz az 1140/2008/EK tanácsi rendelet és a 
2008/339/IB tanácsi határozat úgy rendelkeznek, hogy az átállást legkésőbb 2009. szeptember 
30-ig végre kell hajtani. Szükség esetén a Bizottság komitológiai eljárás útján 
meghosszabbíthatja ezt a határidőt az átállást szabályozó eszközök lejártáig. A megszüntetési 
záradék értelmében a lejárat időpontja 2010. június 30. 

A Bizottság élt a lehetőséggel, és komitológiai eljárás útján 2010. június 30-ig 
meghosszabbította az átállás végrehajtására kitűzött határidőt. A jelenlegi előrejelzések 
szerint azonban az átállás nem fog befejeződni eddig az időpontig. A Bizottság ezért tesz 
javaslatot az átállásról szóló jogi eszközök lejártuk előtti ismételt módosítására.

A legfrissebb előrejelzések szerint az átállás folyamata várhatóan 2011 végére fog lezárulni. 
A SIS II fejlesztéséről szóló, a Bizottság által 2009 októberében közzétett helyzetjelentés arról 
számol be, hogy a SIS II két ún. mérföldkő-tesztjét előreláthatólag 2009 negyedik 
negyedévében és 2010 nyarán hajtják végre. A 2009. június 4–5-i tanácsi következtetések 
szerint továbbra is elsőbbséget élvez a jelenleg folyó SIS II projekt folytatása, de egy 
készenléti terv is rendelkezésre áll SIS 1+RE néven. 

A Bizottság a fenti okokból kifolyólag terjesztette elő a SIS I+-ról a második generációs SIS-
re való átállást szabályozó két jogi eszközt módosító új javaslatcsomagot (COM(2009)508 és 
509). 

A javaslatok alkalmazási köre

1. A megszüntetési záradékok törlése

Az átálláshoz szükséges előfeltételek előreláthatólag nem teljesülnek 2010. június 30-ig. 
Mindkét hatályos jogi eszköz 19. cikke úgy rendelkezik, hogy azok legkésőbb 2010. június 
30-án hatályukat vesztik. A javaslatok ezért elsősorban a megszüntetési záradékot kívánják 
módosítani mindkét eszközben, a lejárat megakadályozása érdekében. A Bizottság a 
megszüntetési záradék törlését javasolja, azaz nem határoz meg lejárati határidőt az eszközök 
tekintetében.
Az, hogy a Bizottság nem képes valószínűsíthető időpontot megjelölni a SIS II működésbe 
lépésére, elfogadhatatlan, és komoly kétségeket vet fel a projekt irányítását illetően.
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2. A SIS II fejlesztését illető rugalmasság bevezetése és az alternatív műszaki 
megoldások

A Bizottság javaslata szerint a javasolt módosítások arra az esetre is alkalmazandók lennének, 
ha a SIS II projekt sikertelensége esetén a SIS1+RE-hez hasonló alternatív forgatókönyvre 
térnének át.
Ennek érdekében a Bizottság a 4. cikk és a 10. cikk (3) bekezdésének módosítását, és „a 
szükséges mértékben” kifejezés bevezetését javasolja. A módosítások értelmében az 
úgynevezett konverter (a SIS II-höz kizárólagosan kötődő műszaki elem) már nem kötelező 
technikai eleme az átállási felépítésnek.

3. Átfogó programirányítási tanács (GPMB)

A Bizottság javaslatai között szerepel továbbá az is, hogy az átfogó programirányítási tanács 
az újonnan beillesztendő 17a. cikkben említve szerepeljen a jogi eszközökben. Az átfogó 
programirányítási tanácsot 10 műszaki szakértő alkotja: 8 szakértő a tagállamokból érkezik, 2 
pedig bizottsági tisztviselő. Az átfogó programirányítási tanácsot a Bizottság és a tagállamok 
munkájának az átállási folyamat során történő jobb összehangolása céljából hozták létre. A 
SIS II további irányáról szóló 2009. június 4–5-i tanácsi következtetésekben a Tanács arra 
kérte a Bizottságot, hogy javítsa az irányítási struktúrát, és biztosítsa az átfogó 
programirányítási tanács nagyobb fokú bevonását. A jogalapba történő belefoglalás lehetővé 
teszi, hogy az átfogó programirányítási tanács tevékenységeiből fakadó adminisztratív és 
utazási költségeket közösségi költségvetésből finanszírozzák.

Az előadó álláspontja

Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy az Európai Parlament már több alkalommal 
sajnálatát fejezte ki a SIS II projekttel kapcsolatos késlekedések miatt. Legutóbb 2009. 
október 22-én tette ezt, amikor a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a 
Vízuminformációs Rendszer (VIS) előrehaladásáról szóló állásfoglalását elfogadta. Ebben az 
Európai Parlament ismételten hangot adott a SIS II működésbe lépésével kapcsolatos 
késlekedés miatti aggodalmának. Emellett arra kérte fel a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az 
első mérföldkő-teszt 2009 decemberére tervezett lezárását követően késlekedés nélkül 
tájékoztassa a műszaki tesztek eredményéről és a tervezett lépésekről. A Parlament továbbá a 
teljes átláthatóság biztosítására szólított fel a SIS II végrehajtási eljárása tekintetében.

Az előadó ajánlásai a következők:

- A SIS II projekt jelentős késedelmeire és hatalmas költségeire tekintettel a jogalapnak 
rendelkeznie kell arról, hogy bármely műszaki megoldásnak a rendelkezésre álló 
legjobb technológián kell alapulnia, és meg kell felelnie az ésszerű és pontos 
ütemtervnek és a költséghatékonyság elvének.

- A megszüntetési záradéknak maradnia kell. A Bizottságnak némi rugalmasságot kell 
biztosítani, hogy komitológiai eljárás keretében a megváltoztathassa a határidőket, és 
így a jogi keret a SIS II projekt kudarca esetén életbe lépő alternatív forgatókönyvre is 
alkalmazható legyen.  
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- Igen fontos, hogy az átállási folyamatot parlamenti ellenőrzésnek vessék alá. A 
Parlament társjogalkotóként felelős a SIS II jogalapjáért, emellett a költségvetési 
hatóság egyik ágaként a közösségi költségvetésből finanszírozott intézkedésekért is 
felel.

- Ugyanezen okokból kifolyólag a Parlamentet nem lehet kizárni az átállást illető 
döntéshozatali folyamatból. Az új rendszerre való átállás előtt a Parlamentet teljes 
körűen tájékoztatni kell a tesztelési eredményekről, hogy az adott esetben kedvező 
véleményt adjon ki.

- Mivel egyelőre sem az átállási folyamat befejezésének időpontja, sem az elfogadásra 
kerülő műszaki megoldások nem bizonyosak, a jogalkotónak egyértelművé kell tennie, 
hogy a SIS II-re vonatkozó jogi keret a megválasztott végső műszaki megoldástól 
függetlenül alkalmazható.

Az átfogó programirányítási tanács létrehozása és a SIS II irányítási struktúrájába való 
hivatalos felvétele helyes lépésnek tűnik a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés 
javítása tekintetében, valamint abból a szempontból, hogy lehetővé teszi a tagállamok 
számára a központi SIS II projekt közvetlen támogatását. Fontos az is, hogy az 
eredményesség és a költséghatékonyság érdekében a részt vevő szakértők száma korlátozott 
legyen.

A Parlament fenntartja a jogot, hogy amennyiben a SIS II projekt nem hozza meg a várt 
eredményeket, felkérje az Európai Számvevőszéket a SIS II projekt irányításának és a 
közösségi költségvetést érintő anyagi vonzatának teljes körű ellenőrzésére.

A Lisszaboni Szerződés közelgő hatálybalépésének hatása

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentéstervezet egy két jelentésből álló csomag 
részét képezi, amelyre a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-re tervezett hatálybalépése 
hatással lesz. Az első bizottsági javaslat (COM(2009)508) jogalapja minden valószínűség 
szerint szerepelni fog egy készülő bizottsági gyűjtőközleményben. A második bizottsági 
javaslat (COM(2009)509) jogalapja a harmadik pillérbe tartozik. Mivel a harmadik pillér 
megszűnik, itt új javaslatra lesz szükség. A jogalkotási folyamat során a nemzeti 
parlamentekkel való konzultációt előíró és számukra 8 hetes véleményezési határidőt biztosító 
új rendelkezéseket is figyelembe kell majd venni. 


