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PR_CNS_title4am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos 
Šengeno informacinę sistemą (SIS II)
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2009)0508),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį ir 66 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0244/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija ir valstybės narės, siekdamos 
užbaigti šį procesą, turėtų ir toliau 
glaudžiai bendradarbiauti visuose perėjimo 
etapuose. Turėtų būti suburta ekspertų 
grupė, kuri papildytų esamą organizacinę 

(4) Taigi pagal šį reglamentą turėtų būti 
oficialiai suburta ekspertų grupė, 
vadinama „Bendro projekto valdyba“ 
(toliau – BPV), kuri papildytų esamą 
organizacinę struktūrą. Siekiant užtikrinti 
BPV veiksmingumą ir sąnaudų 
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struktūrą. ekonominį efektyvumą, šią valdybą turėtų 
sudaryti ribotas skaičius nuolatinių narių.

Or. en

Pagrindimas

BVP turėtų būti oficialiai numatyta teisinėje bazėje. Jos funkcijos turėtų būti aiškiai 
apibrėžtos ir, siekiant, kad ji būtų veiksminga ir ekonomiškai efektyvi, ją turėtų sudaryti 
ribotas nuolatinių ekspertų skaičius.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reikėtų numatyti techninį nenumatytų 
atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II 
funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai 
pakeisti perėjimo architektūros techninių 
komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę 
SIS II būtų galima taikyti kitą techninį 
sprendimą.

(6) Reikėtų priderinti teisinę bazę, pagal 
kurią perėjimui būtų galima taikyti 
alternatyvius techninius sprendimus, jei 
atlikus bandymus paaiškės, kad SIS II 
negalima tinkamai įgyvendinti. Dėl to 
reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo 
architektūros techninių komponentų 
aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų 
galima taikyti kitą techninį sprendimą. Visi 
techniniai sprendimai turėtų būti paremti 
geriausia turima technologija, būti 
ekonomiškai efektyvūs ir įgyvendinami 
pagal tikslų ir tinkamą tvarkaraštį. Turėtų 
būti aiškiai nurodyta, kad 
Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 teisinė 
bazė turėtų būti taikoma visiems 
techniniams sprendimams, nesvarbu, koks 
jų techninis pobūdis.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu dabartinių SIS II testų rezultatai bus nepatenkinami, būtų tikslinga taikyti alternatyvų 
sprendimą. Į tai reikėtų atsižvelgti dabar nagrinėjamame teisės akte. Atsižvelgiant į dabartinę 
SIS II vystymosi pažangą reikia aiškiai pabrėžti, kad priimtini tik ekonomiškai efektyvūs 
sprendimai, kurie gali būti įgyvendinami pagal tikslų tvarkaraštį. Reglamente (EB) 
Nr. 1987/2006 nustatoma išsami duomenų tvarkymo, duomenų apsaugos ir teisinių jos 
gynimo priemonių bazė. Ši bazė – patvirtinta pagal bendro sprendimo procedūrą – turėtų būti 
vienodai taikoma visiems techniniams sprendimams.



PR\798574LT.doc 7/16 PE430.541v02-00

LT

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kadangi Parlamentas, kaip viena iš 
teisėkūros institucijų, yra atsakingas už 
antrosios kartos Šengeno informacinės 
sistemos kūrimą, veiklą ir naudojimą 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006, ir 
kadangi perėjimas prie šios sistemos 
finansuojamas iš Bendrijos biudžeto, kurį 
priimant Parlamentas taip pat yra bendrai 
atsakingas, reikėtų Parlamentą įtraukti į 
sprendimų dėl perėjimo priėmimo 
procesą; prieš pereinant prie naujosios 
Šengeno informacinės sistemos reikėtų 
gauti palankią Parlamento nuomonę, 
paremtą informacija apie Komisijos 
pateiktus bandymų rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2005 m. sausio 1 d. su SIS II susijusiems klausimams taikoma bendro sprendimo 
procedūra. Perėjimo procesas finansuojamas Bendrijos biudžeto, už kurį Parlamentas yra 
bendrai atsakingas, lėšomis. Taigi Komisija ir (arba) Taryba daugiau neturėtų vienos priimti 
sprendimų dėl perėjimo; priešingai, Parlamentas turėtų dalyvauti priimant sprendimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Šengeno informacinė sistema (SIS), 
sukurta pagal 1990 m. Konvencijos dėl 
Šengeno susitarimo (SIS+) IV dalies 
nuostatas, bus pakeista nauja sistema, 
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Šengeno informacine sistema II (SIS II) 
arba bet kuriuo kitu techniniu sprendimu, 
kuris būtų grindžiamas geriausia turima 
technologija, vykdomas pagal tikslų ir 
tinkamą įgyvendinimo tvarkaraštį ir būtų 
labai ekonomiškai efektyvus. Naujos 
sistemos sukūrimą, veikimą ir 
naudojimą reglamentuoja Reglamentas 
(EB) Nr. 1987/2006.“

Or. en

Pagrindimas

Jeigu dabartinių SIS II testų rezultatai bus nepatenkinami, būtų tikslinga taikyti alternatyvų 
sprendimą. Į tai reikėtų atsižvelgti dabar nagrinėjamame teisės akte. Atsižvelgiant į dabartinę 
SIS II vystymosi pažangą reikia aiškiai pabrėžti, kad priimtini tik ekonomiškai efektyvūs 
sprendimai, kurie gali būti įgyvendinami pagal tikslų tvarkaraštį. Reglamente (EB) 
Nr. 1987/2006 numatyta išsami bazė, ypač susijusi su duomenų apsauga. Ši bazė – patvirtinta 
pagal bendro sprendimo procedūrą – turėtų būti vienodai taikoma visiems techniniams 
sprendimams.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Jeigu nebūtų tęsiamas dabartinis SIS 
II projektas, bet būtų taikomas kitas 
techninis sprendimas, reikėtų šiame 
reglamente pakeisti ir nuorodas: vietoj 
nuorodų į SIS II taikyti techninio 
sprendimo nuorodas.“

Or. en

Pagrindimas

Persvarstant perėjimo priemones reikėtų atsižvelgti į tai, kad SIS II dar nebuvo sėkmingai 
išbandyta ir Taryba paliko SIS I+ RE, kaip nenumatytų atvejų planą, iki bus atlikti gairėse 
numatyti bandymai. Jei gairėse numatyti bandymai nepavyktų, turėtų būti įmanoma kuo 
greičiau ir nevilkinant dėl poreikio persvarstyti teisinę bazę, pereiti prie alternatyvaus 
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sprendimo. Taigi, šio pasiūlymo redakcija turi būti pakankamai lanksti, kad būtų galima 
taikyti ne tik SIS II, bet ir kurį nors kitą techninį sprendimą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“2. SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, 
pasinaudodamos laikinąja perėjimo 
architektūra remiant Prancūzijai ir 
Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II.“

„2. Vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, 
pasinaudodamos laikinąja perėjimo 
architektūra remiant Prancūzijai ir 
Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II. Jei 
būtų įgyvendinamas kitas techninis 
sprendimas, nurodytas 11 straipsnio 5a 
dalyje, ši data galėtų būti keičiama pagal 
17 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą 
procedūrą.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinius teisės aktus perėjimas turėjo būti baigtas iki 2009 m. rugsėjo 30 d. arba 
taikant komitologijos procedūrą pratęstas vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
pasinaudojo šia nuostata ir nukėlė datą į 2010 m. birželio 20 d. Turėtų būti taikoma laikinojo 
galiojimo sąlyga. Nauja data turėtų atitikti dabartines prognozes, kad SIS II pradės veikti 
2011 m. pabaigoje. Komisijai turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė, kad ji, taikydama 
komitologijos procedūrą, galėtų nustatyti vėlesnę datą ir taip atsižvelgti į galima poreikį nuo 
SIS II pereiti prie alternatyvaus sprendimo, jeigu bandymų rezultatai būtų nepatenkinami.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 11 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
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„5. Pakeitimas, numatytas perėjimo 
proceso metu, atliekamas po 8 straipsnio 7 
dalyje nurodyto patvirtinimo ir po to, kai 
Parlamentas, remdamasis Komisijos 
suteikta informacija apie bandymo 
rezultatus, pateikia palankią nuomonę, ir 
vadovaujantis Sprendimo 1987/2006/TVR 
55 straipsnio 4 dalies nuostatomis“.

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2005 m. sausio 1 d. su SIS II susijusiems klausimams taikoma bendro sprendimo 
procedūra. Perėjimo procesas finansuojamas Bendrijos biudžeto, už kurį Parlamentas yra 
bendrai atsakingas, lėšomis. Taigi Komisija ir (arba) Taryba daugiau neturėtų vienos priimti 
sprendimų dėl perėjimo; priešingai, Parlamentas turėtų dalyvauti priimant sprendimus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 11 straipsnis papildomas šia dalimi:
„5a. SIS II sistema gali būti sukurta 
įgyvendinant alternatyvų techninį 
sprendimą.“

Or. en

Pagrindimas

Į 11 straipsnį, kuriame nurodyti atskiri dabartinio perėjimo proceso etapai, turi būti įtraukta 
nuoroda į galimą alternatyvių veiksmų planą, jei pasirodytų, kad SIS II projekto įgyvendinti 
neįmanoma.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
17 a straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant atitinkamų Komisijos, 
Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimų ir veiksmų, 
įsteigiama technikos ekspertų grupė, 
vadinama „Bendro projekto valdyba“ 
(toliau – BPV). BPV sudaro sąlygas 
koordinuoti centrinės SIS II ir 
nacionalinius SIS II projektus.

1. Nepažeidžiant atitinkamų Komisijos, 
Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimų ir veiksmų, 
įsteigiama technikos ekspertų grupė, 
vadinama „Bendro projekto valdyba“ 
(toliau – BPV). BPV sudaro sąlygas padėti 
plėtoti centrinės SIS II projektą. BPV 
sudaro sąlygas derinti ir koordinuoti 
centrinę SIS II ir nacionalinius SIS II 
projektus.

Or. en

Pagrindimas

BVP kompetencijos sritis turėtų būti apibrėžta aiškiau siekiant, kad ji galėtų aktyviau 
dalyvauti plėtojant antrosios kartos SIS ir atliekant perėjimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
17 a straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 
ekspertų. Valstybės narės, veikdamos 
Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis 
ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. 
Atsakingo Komisijos generalinio 
direktorato generalinis direktorius paskiria 
du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie
turi būti Komisijos pareigūnai. BPV 
posėdžiuose gali dalyvauti kiti 
suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 narių, 
kurie galėtų aktyviai prisidėti prie SIS II 
tobulinimo. Valstybės narės, veikdamos 
Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis 
narius ir tiek pat pakaitinių narių. 
Atsakingo Komisijos generalinio 
direktorato generalinis direktorius paskiria 
ne daugiau kaip du narius ir du 
pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos 
pareigūnai. BPV posėdžiuose gali 
dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos 
pareigūnai ir valstybių narių ekspertai.

Or. en



PE430.541v02-00 12/16 PR\798574LT.doc

LT

Pagrindimas

BPV turi sudaryti ribotas nuolatinių narių skaičius. Šie nariai turėtų būti ekspertai, turintys 
gebėjimų ir specialiųjų įgūdžių, reikalingų siekiant vystyti SIS II projektą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
19 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jis netenka galios dieną, kurią turi 
nustatyti Taryba, veikdama pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 
55 straipsnio 2 dalį.“

„Jis netenka galios dieną, kurią turi 
nustatyti Taryba, veikdama pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 
55 straipsnio 2 dalį, tačiau jokiu būdu ne 
vėliau negu 2013 m. gruodžio 31 d..“

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinius teisės aktus perėjimas turėjo būti baigtas iki 2009 m. rugsėjo 30 d. arba 
taikant komitologijos procedūrą pratęstas vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
pasinaudojo šia nuostata ir nukėlė datą į 2010 m. birželio 20 d. Turėtų būti taikoma laikinojo 
galiojimo sąlyga. Nauja data turėtų atitikti dabartines prognozes, kad SIS II pradės veikti 
2011 m. pabaigoje. Komisijai turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė, kad ji, taikydama 
komitologijos procedūrą, galėtų nustatyti vėlesnę datą ir taip atsižvelgti į galima poreikį nuo 
SIS II pereiti prie alternatyvaus sprendimo, jeigu bandymų rezultatai būtų nepatenkinami.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2006 m. Taryba ir Europos Parlamentas, siekdami išvengti tolesnio vilkinimo, pagal bendro 
sprendimo procedūrą per pirmąjį svarstymą priėmė nuostatas dėl SIS II sukūrimo, veikimo ir 
naudojimo. 

Šios teisinės priemonės bus taikomos SIS 1+ dalyvaujančioms valstybėms narėms nuo tos 
dienos, kurią nustatys Taryba, vieningu jos narių, atstovaujančių SIS 1+ dalyvaujančių 
valstybių narių vyriausybėms, sprendimu. Prieš pradedant taikyti sistemą, ją reikia išsamiai 
išbandyti siekiant nustatyti, ar SIS II atitinka teisės aktuose nustatytus techninius ir funkcinius 
reikalavimus, taip pat kitus reikalavimus, pavyzdžiui, patikimumo, prieinamumo ir našumo.

Tik po to, kai bus sėkmingai baigti SIS II bandymai, bus galima pereiti prie kito etapo: 
perkelti SIS 1+ naudotojus į SIS II aplinką; visų valstybių narių perėjimas turėtų įvykti tą 
pačią dieną, t. y. būtų pereinama „vienu kartu“.

Pagal pradinį planą pereiti turėjo 15 valstybių narių (tuometinis ES valstybių narių skaičius), 
šis procesas turėjo trukti apie 8 valandas. Tačiau, po visų atidėliojimų ir po to, kai šalių 
skaičius beveik padvigubėjo, perėjimo procesas tapo sudėtingesnis ir sunkesnis, o tinklui 
pradėti veikti reikia daugiau laiko.

Siekiant, kad vykdant perėjimą sistemos veikimo sutrikimų pavojus būtų mažesnis, 2008 m. 
buvo patvirtinti du teisiniai dokumentai, kuriais siekiama sukurti teisinę bazę, kuri užtikrintų 
perėjimą nuo vienos sistemos prie kitos taip, kad abi sistemos tam tikrą laiko tarpą galėtų 
veikti lygiagrečiai.

Buvo nuspręsta sukurti SIS 1+ veiklai skirtą laikinąją techninę architektūrą, kuri veiktų taip, 
kad pereinamuoju laikotarpiu SIS 1+ ir tam tikros techninės SIS II architektūros dalys galėtų 
veikti lygiagrečiai; taip pat buvo siekiama paaiškinti perėjimo proceso sąlygas, procedūras, 
atsakomybę, finansavimą ir perėjimo laikotarpiu taikomą teisinę bazę.

Buvo pradėta naudoti techninė priemonė (keitiklis), skirta duomenims keisti ir SIS I+ ir SIS II 
sistemoms suvienodinti. Naudojant šį keitiklį SIS 1+ centrinė sistema sujungiama su SIS II 
centrine sistema, todėl abi sistemos galės apdoroti tuos pačius duomenis ir bus užtikrinta, kad 
prie SIS II sėkmingai prisijungusios valstybės narės bus tame pačiame lygmenyje kaip ir vis 
dar prie SIS 1+ prisijungusios valstybės. 

Kad laikinoji techninė architektūra galėtų veikti, sistema buvo papildyta nauja funkcija, 
nenumatyta pirmojoje sutartyje – atgaline veiksena (angl. reverse mode).

Kartu su SIS II veikimo pradžia baigiasi jos plėtojimo etapas ir įsigalioja SIS II teisinis 
pagrindas. Taigi, perėjimas turi būti paskutinė pagal SIS II plėtojimo įgaliojimą atliekama 
užduotis, todėl Komisijai būtina suteikti įgaliojimą dėl SIS II plėtojimo iki sistemos veikimo 
pradžios. Įgaliojimas turėtų apimti visas užduotis, kurios SIS II teisės aktuose įvardytos kaip 
būtinosios sąlygos, įskaitant visų atliekant bandymus aptiktų sutrikimų ir riktų ištaisymą, ir 



PE430.541v02-00 14/16 PR\798574LT.doc

LT

padėti sudaryti minėtas būtinąsias sąlygas bei parūpinti visas reikalingas priemones, pvz., 
bandymų platformas ir išteklius, siekiant, kad būtų pateikta puikiai veikianti sistema.

Perėjimo pasiūlymai

Pirmasis teisės aktų paketas, kuriame Komisija paraginta parengti antrosios kartos sistemą 
SIS, galiojo iki 2006 m gruodžio 31 d., vėliau jo galiojimas buvo pratęstas iki 2008 m. 
gruodžio 31 d. Dabar galiojančiuose perėjimo teisiniuose dokumentuose, Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1140/2008 ir Tarybos sprendime 2008/339/TVR teigiama, kad vėliausiai perėjimas 
turi būti baigtas 2009 m. rugsėjo 30 d. Prireikus, Taryba, taikydama komitologijos procedūrą, 
šį terminą gali pratęsti iki perėjimo teisinių dokumentų galiojimo pabaigos. Pagal laikinojo 
galiojimo sąlygą nustatytas galiojimo terminas yra 2010 m. birželio 30 d. 

Komisija, taikydama komitologijos procedūrą, nusprendė nukelti perėjimo baigimo datą iki 
2010 m. birželio 30 d.  Tačiau pagal dabartines prognozes iki 2010 m. vidurio perėjimas 
nebus baigtas. Taigi, Komisija siūlo dar kartą pakeisti perėjimo teisės aktus prieš jiems 
baigiant galioti.

Pagal paskutines prognozes perėjimas galėtų būti baigtas iki 2011 m. pabaigos. 2009 m. 
spalio mėn. Komisijos išleistoje Šengeno informacinės sistemos sukūrimo pažangos 
ataskaitoje teigiama, kad du pagrindiniai gairėse numatyti SIS II bandymai turi būti atlikti 
2009 m. ketvirtame ketvirtyje ir 2010 m. vasarą. Kaip buvo raginama Tarybos 2009 m. 
birželio 4–5 d. išvadomse, tęsiamas dabartinis SIS II projektas, tačiau taip pat parengtas 
planas nenumatytiems atvejams (SIS+RE).

Dėl šių priežasčių Komisija pateikė naują pasiūlymų paketą (COM(2009)0508 ir 
COM(2009)0509), pagal kurį keičiami du perėjimo nuo SIS I+ prie antrosios kartos SIS 
teisiniai dokumentai. 

Pasiūlymų taikymo sritis

1. Laikino galiojimo sąlygų panaikinimas

Su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Abiejų 
dokumentų 19 straipsnių paskutiniuose sakiniuose teigiama, kad šių dokumentų galiojimas 
baigiasi ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d. Taigi, pagrindinis pasiūlymų tikslas – pakeisti 
šių dokumentų laikino galiojimo sąlygas ir užtikrinti, kad jų galiojimas nesibaigtų. Komisija 
siūlo apskritai panaikinti laikino galiojimo sąlygą, t. y. daugiau nenustatyti šių dokumentų 
galiojimo termino.

Labai sunku patikėti, kad Komisija negali pasiūlyti realios SIS II veikimo pradžios datos, taip 
pat kyla daug abejonių dėl šio projekto vadybos.

2. SIS II plėtojimo proceso lankstumas ir alternatyvūs techniniai sprendimai

Komisijos pasiūlyme pateikiami pakeitimai taip pat apima galimybę SIS II nesėkmės atveju 
pakeisti ją alternatyviu techniniu sprendimu, pavyzdžiui, SIS I+ RE.
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Šiuo tikslu Komisija siūlo pakeisti teisės aktų 4 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį, taip pat 
įtraukti formuluotę „tiek, kiek tai būtina“. Šie pakeitimai reikštų, kad vadinamasis keitiklis, 
techninis elementas, susietas tik su SIS II projektu, nebūtų laikomas būtinu perėjimo 
architektūros techniniu komponentu.

3. Bendro projekto valdybos įsteigimas (BPV)

Komisija taip pat siūlo į teisės aktus įtraukti naują 17 a straipsnį, pagal kurį būtų įsteigta 
Bendro projekto valdyba (BPV). BVP sudarytų 10 technikos ekspertų: 8 valstybių narių ir 2 
Komisijos atstovai. Valdyba buvo įsteigta siekiant veiksmingiau koordinuoti Komisijos ir 
valstybių narių darbą vykstant perėjimo procesui. Taryba savo 2009 m. birželio 4–d d. 
išvadose dėl tolesnės SIS II krypties prašo Komisijos pagerinti IT valdymo struktūrą ir į 
valdymo struktūrą labiau įtraukti BVP. Jeigu BVP būtų numatyta teisinėje bazėje, būtų galima 
su jos veikla susijusias administracines ir kelionės išlaidas finansuoti iš Bendrijos biudžeto.

Pranešėjo požiūris

Parlamentas daug kartų apgailestavo, kad vėluojama plėtoti SIS II projektą. Savo 
apgailestavimą jis pareiškė, pvz., 2009 m. spalio 22 d., kai patvirtino rezoliuciją dėl Šengeno 
informacinės sistemos II ir Vizų informacinės sistemos pažangos. Parlamentas dar kartą 
pareiškė esąs labai susirūpinęs dėl to, kad SIS II vis dar nepradeda veikti, ir paprašė 
Komisijos ir Tarybos informuoti jį apie bandymų rezultatus ir veiksmus, kurių bus imtasi po 
gairėse numatyto 1-ojo 2009 m. gruodžio mėn. bandymo. Parlamentas taip pat prašė, kad SIS 
II įgyvendinimo procesas būtų visiškai skaidrus.

Pranešėjas rekomenduoja:

- Kadangi projektas SIS II labai vilkinamas ir atitinkamos išlaidos itin didelės, teisinėje 
bazėje reikėtų numatyti, kad visi techniniai sprendimai turėtų būti pagrįsti geriausia 
technologija ir atitikti tikslaus ir tinkamo įgyvendinimo tvarkaraščio ir pakankamo 
ekonominio efektyvumo kriterijus.

- Laikinojo galiojimo sąlyga turėtų likti. Komisijai turėtų būti suteikta tam tikra 
veiksmų laisvė keisti datas pagal komitologijos procedūrą tam, kad teisinė bazė galėtų 
būti pritaikyta prie alternatyvaus sprendimo, jeigu projektas SIS II nepavyktų. 

- Svarbu, kad perėjimo procesą prižiūrėtų Parlamentas: kaip viena iš teisėkūros 
institucijų, priėmusių SIS II teisinę bazę; kaip viena iš biudžeto valdymo institucijų, 
privalanti prižiūrėti iš Bendrijos biudžeto finansuojamą perėjimą.

- Dėl tų pačių priežasčių negalima Parlamento išbraukti iš institucijų, priimančių 
sprendimus dėl perėjimo, sąrašo; prieš pereinant prie naujos sistemos Parlamentą 
reikia išsamiai informuoti apie bandymų rezultatus, jis turi pateikti palankią nuomonę.

- Kadangi dar nenumatytas tikslus perėjimo proceso pabaigos terminas ir nėra techninio 
sprendimo, teisėkūros institucijos turi užtikrinti, kad SIS II numatyta teisinė bazė būtų 
taikytina neatsižvelgiant į tai, koks techninis sprendimas bus pasirinktas.
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BPV įsteigimas ir jos oficialus įtraukimas į SIS II valdymo struktūrą – teigiamas žingsnis 
siekiant pagerinti valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą, taip pat teikti tiesioginę 
valstybių narių paramą centrinės SIS II projektui. Taip pat labai svarbu apriboti ekspertų 
skaičių siekiant užtikrinti jos veiksmingumą ir didelį ekonominį efektyvumą.

Jeigu projektas SIS II neduos rezultatų, kurių buvo tikėtasi, Parlamentas pasilieka teisę 
kreiptis į Audito rūmus ir prašyti atlikti išsamų projekto SIS II vadybos ir jo finansinio
poveikio Bendrijos biudžetui auditą.

Įsigaliosiančios Lisabonos sutarties poveikis

Šis pranešimo projektas yra vienas iš dviejų pranešimų, kuriems Lisabonos sutarties 
įsigaliojimas, planuojamas 2009 m. gruodžio 1 d., padarys poveikį. Pirmojo Komisijos 
pasiūlymo (COM(2009)508) teisinė bazė, tikriausiai, bus įtraukta į vadinamąjį Bendrąjį 
komunikatą, kurį Komisija jau rengia. Antrojo Komisijos pasiūlymo (COM(2009)509)
teisinė bazė patenka į trečiąjį ramstį. Kadangi trečiojo ramsčio nebeliks, reikia parengti naują 
pasiūlymą. Taikant naująją teisėkūros procedūrą reikės atsižvelgti į nuostatas, susijusias su 
nacionaliniais parlamentais, su kuriais reikės konsultuotis ir kuriems reikės suteikti aštuonių 
savaičių laikotarpį, per kurį jie galės pateikti nuomonę. 


