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Tifsira tas-simboli użati

* (Proċedura ta' konsultazzjoni)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1104/2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) 
għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2009)0508),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 67 u 66 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kunsill 
ikkonsulta lill-Parlament (C7-0244/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7–0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skont l-Artikolu 
250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinnnotfika lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-
test approvat mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikomplu jikkoperaw mill-qrib 
matul il-passi kollha tal-migrazzjoni sabiex 
il-proċess ikun jista' jitlesta. Għandu 
jitwaqqaf grupp ta' esperti sabiex iwieżen l-
istruttura organizzattiva preżenti.

(4) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikomplu jikkoperaw mill-qrib 
matul il-passi kollha tal-migrazzjoni sabiex 
il-proċess ikun jista' jitlesta. B'konformità 
mal-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26-
27 ta' Frar 2009 u tal-4-5 ta' Ġunju 2009 
dwar is-SIS II, korp informali kompost 
minn esperti mill-Istati Membri, magħruf 
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bħala l-Bord ta' Tmexxija tal-Programm 
Globali, twaqqaf biex itejjeb il-
kooperazzjoni u jagħti appoġġ dirett mill-
Istati Membri għall-proġett Ċentrali tas-
SIS II. Għalhekk skont dan ir-
Regolament għandu jitwaqqaf formalment
grupp ta' esperti, imsejjaħ il-Bord ta' 
Tmexxija tal-Programm Globali (GPMB),
sabiex iwieżen l-istruttura organizzattiva 
preżenti. Sabiex jiġu żġurati l-effiċjenza u 
l-infiq effikaċi, il-membri tal-GPMB 
għandhom ikunu permanenti u l-għadd 
tagħhom għandu jkun limitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-GPMB għandu jiġi fformalizzat fil-bażi legali. Il-mandat tal-Bord għandu jkun ċar u, biex 
ikun jista' jopera b'mod effiċjenti u b'infiq effikaċi, il-membri esperti tal-GPMB għandhom 
ikunu permanenti u l-għadd tagħhom għandu jkun limitat.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Pjan tekniku ta' kontinġenza għall-
kisba tal-funzjonalitajiet tal-SIS II 
għandu jkun previst. Id-deskrizzjoni tal-
komponenti tekniċi tal-arkitettura tal-
migrazzjoni għaldaqstant għandha tiġi 
adattata sabiex tagħmel possibbli 
soluzzjoni teknika oħra dwar l-iżvilupp tal-
SIS II Ċentrali.

(6) Jeħtieġ li l-qafas legali jiġi adattat 
sabiex jippermetti l-possibilità ta' 
migrazzjoni lejn soluzzjonijiet tekniċi 
alternattivi fil-każ li t-testijiet juru li s-
SIS II ma tistax tiġi implimentata 
b'suċċess. Id-deskrizzjoni tal-komponenti 
tekniċi tal-arkitettura tal-migrazzjoni 
għaldaqstant għandha tiġi adattata sabiex 
tagħmel possibbli soluzzjoni teknika oħra 
dwar l-iżvilupp tal-SIS II Ċentrali.  
Kwalunkwe soluzzjoni teknika għandha 
tkun ibbażata fuq l-aħjar teknoloġija 
disponibbli, tkun ta' nfiq effikaċi u tiġi 
implimentata skont skeda ċara u 
raġonevoli. Għandu jkun ċar li l-qafas 
legali stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 
1987/2006 japplika għas-soluzzjonijiet 
tekniċi kollha. Għandu jkun iddikjarat 
espliċitament li l-qafas legali stabbilit bir-
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Regolament (KE) Nru 1987/2006 japplika 
għas-soluzzjonijiet tekniċi kollha, tkun xi 
tkun in-natura teknika tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ li t-testijiet attwali tas-SIS II ma jirnexxux, il-bidla għal xenarju alternattiv hija 
possibilità realistika. It-test legali attwali għandu jikkunsidraha. Minħabba l-esperjenzi 
miksuba sa issa permezz tal-iżvilupp tas-SIS II, għandu jkun ċar li huma aċċettabbli biss 
soluzzjonijiet ta' nfiq effikaċi u bi skeda ċara Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 jipprovdi 
qafas komprensiv fir-rigward tat-trattament tad-data, il-protezzjoni tad-data u r-rimedji 
legali. Dan il-qafas – li ġie adottat bil-kodeċiżjoni – għandu japplika dejjem u għal 
kwalunkwe soluzzjoni teknika.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Minħabba li bħala koleġiżlatur il-
Parlament huwa responsabbli għall-
istabbiliment, l-operat u l-użu tas-Sistema 
ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni 
ġenerazzjoni hekk kif stabbilita fir-
Regolament (KE) Nru 1987/2006, u 
minħabba li l-migrazzjoni hija ffinanzjata 
mill-baġit tal-Komunità, li l-Parlament 
huwa wkoll koresponsabbli għalih, il-
Parlament għandu jkun integrat fil-
proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet rigward 
il-migrazzjoni; opinjoni favorevoli mill-
Parlament, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
pprovduta mill-Kummissjoni dwar ir-
riżultati tat-testijiet, għandha tkun 
rekwiżit qabel ma ssir il-bidla għas-
Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen il-
ġdida

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-1 ta'  Jannar 2005, kwistjonijiet rigward is-SIS II jaqgħu taħt il-kodeċiżjoni. Il-proċess 
ta' migrazzjoni huwa ffinanzjat mill-baġit tal-Komunità, li għalih il-Parlament huwa 
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koresponsabbli. Għalhekk, id-deċiżjoni rigward il-migrazzjoni ma għandhiex tittieħed aktar 
mill-Kummissjoni u/jew il-Kunsill bl-esklużjoni tal-Parlament; iżda l-Parlament għandu jiġi 
integrat fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
“1. Is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 
Schengen (SIS) stabbilita skont id-
dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-
Konvenzjoni ta' Schengen tal-1990 
(SIS 1+), għandha tinbidel b'sistema 
ġdida, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 
Schengen II (SIS II) jew kwalunkwe 
soluzzjoni teknika oħra li hija bbażata fuq 
l-aqwa teknoloġija disponibbli u li hija 
raġonevoli f'termini ta' skeda ċara għall-
implimentazzjoni tagħha u ta' nfiq 
effikaċi. L-istabbiliment, l-operat u l-użu 
ta' sistema ġdida huma rregolati bir-
Regolament (KE) Nru 1987/2006."

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ li t-testijiet attwali tas-SIS II ma jirnexxux, il-bidla għal xenarju alternattiv hija 
possibilità realistika. It-test legali attwali għandu jikkunsidraha. Minħabba l-esperjenzi 
miksuba sa issa permezz tal-iżvilupp tas-SIS II, għandu jkun ċar li huma aċċettabbli biss 
soluzzjonijiet ta' nfiq effikaċi u bi skeda ċara Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 jipprovdi 
qafas komprensiv, b'mod partikulari fir-rigward tat-trattament tad-data. Dan il-qafas – li ġie 
adottat bil-kodeċiżjoni – għandu japplika dejjem u għal kwalunkwe soluzzjoni teknika.
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Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 1 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
“1a. Fil-każ li l-proġett SIS II attwali 
jitwaqqaf u tiġi applikata soluzzjoni 
teknika differenti, ir-referenzi għas-SIS II 
f'dan ir-Regolament għandhom jinqraw 
bħala referenzi għas-soluzzjoni teknika 
applikata."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni attwali tal-istrumenti tal-migrazzjoni għandhom jikkunsidraw il-fatt li s-SIS II 
għadha ma ġietx ittestjata b'suċċess u li l-Kunsill żamm SIS I+ RE bħala l-Pjan ta' 
kontinġenza sa ma jsiru t-testijiet iddefiniti fil-miri. F'każ ta' falliment tat-testijiet ippjanati 
fil-miri, il-bidla għas-soluzzjoni alternattiva għandha tkun possibbli f'qasir żmien u mingħajr 
dewmien ikkawżat minn reviżjoni oħra tal-qafas legali. Għalhekk, jeħtieġ li l-proposta 
preżenti t-test legali tagħmlu flessibbli biex japplika għal kwalunkwe soluzzjoni teknika, mhux 
biss is-SIS II.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“2. L-Istati Membri li qed jipparteċipaw fl-
SIS 1+ għandhom jemigraw mill-N.SIS 
għall-N.SIS II billi jużaw l-arkitettura 
temporanja għall-migrazzjoni, bl-appoġġ 
ta’ Franza u tal-Kummissjoni.

“2. L-Istati Membri li qed jipparteċipaw fl-
SIS 1+ għandhom jemigraw mill-N.SIS 
għall-N.SIS II billi jużaw l-arkitettura 
temporanja għall-migrazzjoni, bl-appoġġ 
ta’ Franza u tal-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2011. Fil-
każ li soluzzjoni teknika oħra li hemm 
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referenza għaliha fl-Artikolu 11(5a) tiġi 
implimentata, din id-data għandha 
tinbidel skont il-proċedura ddefinita fl-
Artikolu 17(2)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Under the current legislation the migration was to have been completed by 
30 September 2009 or, subject to the extension available through comitology, by 
30 June 2010 at the latest. The Commission has invoked this provision and put back the date 
to 20 June 2010. The sunset clause should be respected. The new date should be in line with 
the current forecasts that SIS II will become operational by the end of 2011. The Commission 
should be accorded the degree of flexibility required to enable it to set a later date under a 
comitology procedure and hence cover the possible need to switch from SIS II to an 
alternative scenario if the test results are unsatisfactory.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 5 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
“5. Il-bidla prevista fil-proċess ta' 
migrazzjoni għandha ssir wara l-
validazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(7) u 
wara li l-Parlament ikun ta opinjoni 
favorevoli fuq il-bażi tal-informazzjoni  
dwar ir-riżultati tat-testijiet ipprovduti 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 55(4) 
tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-1 ta'  Jannar 2005, kwistjonijiet rigward is-SIS II jaqgħu taħt il-kodeċiżjoni. Il-proċess 
ta' migrazzjoni huwa ffinanzjat mill-baġit tal-Komunità, li għalih il-Parlament huwa 
koresponsabbli. Għalhekk, id-deċiżjoni rigward il-migrazzjoni ma għandhiex tittieħed aktar 
mill-Kummissjoni u/jew il-Kunsill bl-esklużjoni tal-Parlament; iżda l-Parlament għandu jiġi 
integrat fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjoni.
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Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 11 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 11 jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
“5a. L-iżvilupp tas-SIS II jista' jintlaħaq 
permezz tal-implimentazzjoni ta' 
soluzzjoni teknika alternattiva."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 11, li jiddeskrivi l-passi differenti tal-migrazzjoni reali, għandu jkollu referenza 
għal possibilità ta' xenarju alternattiv, f'każ li l-proġett SIS II ma jkollux suċċess.

Emenda 9

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 17 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għar-responsabbiltajiet u l-
attivitajiet rispettivi tal-Kummissjoni, 
Franza, u l-Istati Membri li jipparteċipaw 
fl-SIS 1+, grupp ta' esperti tekniċi, imsejjaħ 
il-Bord Globali tal-Ġestjoni tal-Programm 
(minn hawn 'il quddiem il-“GPMB”), huwa 
b'dan imwaqqaf. Il-GPMB għandu 
jipprovdi forum għall-koordinazzjoni tal-
proġetti ċentrali u nazzjonali tal-SIS II.

1. Bla ħsara għar-responsabbiltajiet u l-
attivitajiet rispettivi tal-Kummissjoni, 
Franza, u l-Istati Membri li jipparteċipaw 
fl-SIS 1+, grupp ta' esperti tekniċi, imsejjaħ 
il-Bord Globali tal-Ġestjoni tal-Programm 
(minn hawn 'il quddiem il-“GPMB”), huwa 
b'dan imwaqqaf. Il-GPMB għandu 
jipprovdi forum għall-għajnuna għall-
proġett ċentrali tas-SIS II. Għandu 
jiffaċilita l-konsistena u jipprovdi 
koordinazzjoni tal-proġetti ċentrali u 
nazzjonali tal-SIS II.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-mandat tal-GPMB għandu jkun iddefinit aktar ċar, sabiex ikun jista' jikkontribwixxi b'mod 
attiv għall-ġestjoni tal-iżvilupp tas-SIS tat-tieni ġenerazzjoni u l-proċess ta' migrazzjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 17 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 esperti. Massimu ta' tmien 
esperti u numru ugwali ta' sostituti 
għandhom jiġu nnominati mill-Istati 
Membri li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill. Żewġ 
esperti u żewġ sostituti għandhom jiġu 
nnominati mid-Direttur Ġenerali tad-
Direttorat Ġenerali responsabbli tal-
Kummissjoni minn fost l-uffiċjali tal-
Kummissjoni. L-uffiċjali l-oħra tal-
Kummissjoni li jkollhom interess fil-
proċeduri jistgħu jattendu l-laqgħat tal-
GPMB.

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 membri, li għandu 
jkollhom l-abilità li jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-iżvilupp tas-SIS II.
Massimu ta' tmien membri u numru ugwali 
ta' sostituti għandhom jiġu nnominati mill-
Istati Membri li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill.
Massimu ta' żewġ membri u żewġ sostituti 
għandhom jiġu nnominati mid-Direttur 
Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali 
responsabbli tal-Kummissjoni minn fost l-
uffiċjali tal-Kummissjoni. L-uffiċjali l-oħra 
tal-Kummissjoni u l-esperti mill-Istati 
Membri li jkollhom interess fil-proċeduri 
jistgħu jattendu l-laqgħat tal-GPMB.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-GPMB għandu jiġi kompost minn numru limitat ta' membri permanenti. Huma għandhom 
ikunu esperti, b'abilitajiet u kapaċitajiet speċifiċi sabiex jinkiseb progress fil-proġett SIS II.

Emenda 11

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008
Artikolu 19 – paragrafu 1 - l-aħħar sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Din għandha tiskadi fid-data li għandha “Din għandha tiskadi fid-data li għandha 
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tiġi stabbilita mill-Kunsill, li jaġixxi skont 
l-Artikolu 55(2) tar-Regolament (KE) Nru 
1987/2006.”

tiġi stabbilita mill-Kunsill, li jaġixxi skont 
l-Artikolu 55(2) tar-Regolament (KE) Nru 
1987/2006, u fi kwalunkwe każ mhux 
aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2013. ”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Under the current legislation the migration was to have been completed by 
30 September 2009 or, subject to the extension available through comitology, by 
30 June 2010 at the latest. The Commission has invoked this provision and put back the date 
to 20 June 2010. The sunset clause should be respected. The new date should be in line with 
the current forecasts that SIS II will become operational by the end of 2011. The Commission 
should be accorded the degree of flexibility required to enable it to set a later date under a 
comitology procedure and hence cover the possible need to switch from SIS II to an 
alternative scenario if the test results are unsatisfactory.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Id-dispożizzjonijiet tal-istabbiliment, l-operat u l-użu tas-SIS II inqablu fl-
20 ta' Diċembru 2006, bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bil-kodeċiżjoni, wara l-ewwel 
qari sabiex jiġi evitat aktar dewmien.

Dawn l-istrumenti legali jipprevedu li jibdew japplikaw għall-Istati Membri li jipparteċipaw 
fis-SIS 1+ biss mid-data li għandu jistabbiliha l-Kunsill, li jaġixxi bl-unanimità tal-Membri 
tiegħu li jirrappreżentaw il-gvernijiet tal-Istati Membri li jipparteċipaw fis-SIS 1+. Qabel ma 
dan ikun jista' jseħħ u qabel mas-sistema tibda topera, jeħtieġ li din tiġi ttestjata bis-sħiħ, bil-
għan li jiġi evalwat jekk is-SIS II tistax taħdem b'konformità mal-ħtiġijiet tekniċi u funzjonali 
bħalma huma r-robustezza, id-disponibilità u l-prestazzjoni.

Il-pass li jmiss għandu jsir biss wara li t-testijiet kollha tas-SIS II jintemmu b'suċċess: il-
migrazzjoni tal-utenti tas-SIS I+ għas-SIS II, meta l-bidla għandha ssir fl-istess ġurnata għall-
Istati Membri kollha - migrazzjoni simultanja 'one-shot'.

Il-pjan inizjali kien li ssir migrazzjoni ta' 15-il Stat Membru (in-numru ta' Stati f'dak iż-
żmien), matul proċess li għandu jieħu madwar 8 sigħat. Sfortunatament, minħabba d-dewmien 
kollu u minħabba l-fatt li n-numru ta' pajjiżi parteċipanti kważi rdoppja, il-proċess ta' 
migrazzjoni sar ħafna aktar kumpless, diffiċli u jinħtieġ aktar żmien biex jiġi llowdjat in-
netwerk.

Sabiex jipprovdu l-għodod meħtieġa biex nilqgħu għar-riskji għolja ta' interruzzjonijiet fis-
servizz matul il-bidla simultanja, fl-2008 ġew approvati żewġ strumenti legali bil-għan li 
jistabbilixxu qafas legali li jirregola l-migrazzjoni, fejn iż-żewġ sistemi jeżistu fl-istess ħin 
matul dan il-perjodu ta' żmien.

Ġie deċiż li tinħoloq arkitettura teknika interim li tippermetti li s-SIS I+ u wħud mill-partijiet 
tekniċi tal-arkitettura tas-SIS II ikunu jistgħu joperaw b'mod parallel għal perjodu transitorju 
limitat; fl-istess ħin ipprovaw jiċċaraw il-kondizzjonijiet, il-proċeduri, ir-responsabilitajiet, il-
finanzjament tal-proċess ta' migrazzjoni u l-qafas legali sostantiv applikabbli matul il-
migrazzjoni.

Għodda teknika ġdida ġiet introdotta – "konvertitur" – li jippermetti l-konverżjoni b'suċċess u 
s-sinkronizzazzjoni tad-data bejn is-SIS I+ u s-SIS II. Il-konvertitur jgħaqqad is-sistema 
ċentrali tas-SIS I u s-sistema ċentrali tas-SIS II, għalhekk  jippermettilhom li jipproċessaw l-
istess informazzjoni filwaqt li jiżgura li l-Istati Membri li jkunu diġà ġew ikkonnettjati mas-
SIS II jibqgħu fuq l-istess livell bħall-oħrajn li għadhom ikkonnettjati mas-SIS I+.

Funzjoni ġdida - "b'lura" (reverse mode) - ġiet miżjuda sabiex tippermetti li din l-arkitettura 
teknika interim taħdem.

Il-bidu operazzjonali tas-SIS II se jagħlaq il-fażi ta' żvilupp u l-bidu tal-applikabilità tal-bażi 
legali tas-SIS II. Skont din il-loġika, il-fażi tal-migrazzjoni għandha tkun l-aħħar biċċa xogħol 
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taħt il-mandat tal-iżvilupp għas-SIS II, li timplika l-ħtieġa li l-mandat tal-iżvilupp tas-SIS II 
ikun validu, għall-Kummissjoni, sal-bidu operattiv tas-SIS II. Il-mandat għandu jkopri t-
twettiq tad-dmirijiet kollha ddefiniti bħala prekondizzjonijiet fl-istrumenti legali SIS II, 
inkluża l-korrezzjoni ta' kwalunkwe 'blockages' jew 'bug' li jiġi identifikat matul il-fażi tat-
testijiet, kif ukoll biex jissodisfa l-prekondizzjonijiet u jipprovdi l-għodod kollha meħtieġa 
bħalma huma l-pjattaformi tat-testijiet u r-riżorsi, bil-għan li tiġi kkunsinjata sistema li taħdem 
perfettament.

Proposti għall-migrazzjoni

L-ewwel pakkett leġiżlattiv li permezz tiegħu l-Kummissjoni ġiet fdata bl-iżvilupp tat-tieni 
ġenerazzjoni tas-SIS kien validu sal-31 ta' Diċembru 2006 u aktar tard ġie estiż sal-
31 ta' Diċembru 2008. L-istrumenti tal-migrazzjoni attwali, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
1140/2008 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/339/JHA jistipulaw li l-migrazzjoni għandha tiġi 
kompluta mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 2009. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
testendi din id-data permezz tal-komitoloġija sal-iskadenza tal-istrumenti tal-migrazzjoni. Il-
klawsola ta' estinzjoni stabbiliet it-30 ta' Ġunju 2010 bħala d-data ta' skadenza.

Il-Kummissjoni iddeċidiet li tipposponi d-data tat-tlestija tal-migrazzjoni, permezz tal-
komitoloġija, sat-30 ta' Ġunju 2010.  Madankollu, il-previżjonijiet attwali juru li l-migrazzjoni 
mhux se tiġi kompluta sa nofs l-2010. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tipproponi li temenda l-
istrumenti ta' migrazzjoni għal darb'oħra qabel ma jiskadu.

L-aħħar previżjoni tindika li l-migrazzjoni tista' titlesta sal-aħħar tal-2011. Ir-rapport ta' 
progress dwar l-iżvilupp tas-SIS II, ippublikat mill-Kummissjoni f'Ottubru 2009, jistqarr li ż-
żewġ testijiet magħrufa bħala "milestone" (testijiet tal-mira) għas-SIS II huma previsti għar-
raba' trimestru tal-2009 u s-sajf tal-2010 rispettivament. Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill 
tal-4/5 ta' Ġunju 2009, il-proġett attwali tas-SIS II qed ikompli bħala kwistjoni ta' prijorità, 
iżda l-pjan ta' kontinġenza (SIS I+RE) qed jinżamm fir-riserva.

Għal dawn ir-raġunijiet il-Kummissjoni ppreżentat il-pakkett il-ġdid ta' proposti 
(COM(2009)0508 u 0509) li jemendaw iż-żewġ stumenti legali dwar il-migrazzjoni mis-
SIS I+ għat-tieni ġenerazzjoni SIS.

L-Iskop tal-Programm

1. Tħassir tal-klawsola ta' estinzjoni

Il-kundizzjonijiet għall-migrazzjoni mhumiex se jiġu ssodisfati sat-30 ta' Ġunju 2010. L-aħħar 
sentenza fl-Artikolu 19 taż-żewġ strumenti attwali tistqarr li l-istrumenti għandhom jiskadu 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010.  Għaldaqstant, il-proposti għandhom l-għan l-
ewwelnett li jimmodifikaw il-klawsola ta' estinzjoni tal-istrumenti sabiex jipprevenu l-
iskadenza. Il-Kummissjoni tipproponi t-tħassir tal-klawsola ta' estinzjoni, jiġifieri ma 
tistabbilixxix aktar data għall-iskadenza tal-istrumenti.

Il-fatt li l-Kummissjoni ma tistax tipproponi data possibbli għall-bidu ta' operazzjonijiet tas-
SIS II hija inkonċepibbli u tqajjem ħafna dubji dwar il-mod li bih qed jiġi ġestit il-proġett.
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2. Il-flessibilità fil-proċess tal-iżvilupp tas-SIS II u soluzzjonijiet tekniċi alternattivi

Skont il-proposta tal-Kummissjoni il-modifiki proposti jkopru wkoll il-każ ta' bidla mill-
proġett tas-SIS II, jekk dan ma jitlestiex b'suċċess, għal xenarju alternattiv bħas-SIS1+ RE.

Għal dan il-għan il-Kummissjoni tissuġġerixxi l-modifikazzjoni tal-Artikolu 4 u l-Artikolu 
10(3) tal-istrumenti u biex jiġi introdotta l-formula "sakemm ikun neċessarju". Dawn il-
modifiki jimplikaw li l-hekk imsejjaħ "konvertitur", element tekniku li huwa marbut b'mod 
esklussiv mal-proġett SIS II, mhuwiex aktar ikkunsidrat bħala komponent tekniku 
obbligatorju tal-arkitettura tal-migrazzjoni.

3. Introduzzjoni tal-Bord ta' Tmexxija tal-Programm Globali (GPMB)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-Bord ta' Tmexxija tal-Programm Globali 
(GPMB) jiddaħħal fl-istrumenti legali, permezz ta' Artikolu ġdid 17a. Il-GPMB huwa grupp 
ta' 10 esperti tekniċi - 8 mill-Istati Membri u 2 uffiċjali tal-Kummissjoni. Il-bord inħoloq 
sabiex jikkoordina aħjar il-ħidmiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri matul il-proċess tal-
migrazzjoni. Fil-konklużjonijiet tal-GPMB dwar aktar direzzjoni tas-SIS II tal-
4/5 ta' Ġunju 2009 l-Kunsill talab il-Kummissjoni biex ittejjeb l-istruttura tal-ġestjoni tal-IT u 
biex tintegra aktar il-GPMB fl-istruttura tal-ġestjoni. L-integrazzjoni tal-GPMB fil-bażi legali 
tippermetti wkoll li l-ispejjeż amministrattivi u tal-ivjaġġar tiegħu jiġu ffinanzjati mill-baġit 
tal-Komunità.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Il-Parlament Ewropew f'diversi okkażżjonijiet diġà wera d-dispjaċir tiegħu għal dan id-
dewmien kollu fil-proġetti tas-SIS II. L-aħħar okkażżjoni kienet fit-22 ta' Ottubru 2009, 
permezz tal-approvazzjoni tar-Riżoluzzjoni dwar il-progress tal-Informazzjoni ta' Schengen II 
u s-Sistema ta' Informazzjoni tal-Visa. Għal darb'oħra, il-Parlament Ewropew esprima t-
tħassib serju rigward id-dewmien fil-bidu tal-operazzjonijiet tas-SIS II u talab ukoll biex ikun 
infurmat mill-Kummissjoni u l-Kunsill dwar ir-riżultati tat-testijiet u l-passi ġejjiena, dritt 
wara li jitlesta t-test tal-miri, li huwa ppjanat f'Diċembru 2009. Il-Parlament talba wkoll għal 
trasparenza sħiħa fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-proċess tas-SIS II.

Ir-rapporteur għamel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

- Minħabba d-dewmien serju u l-ispejjeż żejda fil-proġett tas-SIS II il-bażi legali 
għandha tiddikjara li kwalunkwe soluzzjoni teknika għandha tiġi bbażata fuq l-aħjar 
teknoloġiji disponibbli u tkun konformi mal-kriterja ta' skeda ċara u l-infiq effikaċi.

- Il-klawsola ta' estinzjoni għandha tibqa. Il-Kummissjoni għandha tingħata xi ftit tal-
flessibilità biex tadatta d-dati permezz tal-komitoloġija bil-għan li tadatta l-qafas legali 
għal xenarju alternattiv f'każ li l-proġett tas-SIS II ma jkollux suċċess.  

- Huwa importanti li l-proċess ta' migrazzjoni jinżamm taħt skrutinju Parlamentari:
bħala koleġiżlatur, il-Parlament huwa responsabbli għall-bażi legali tas-SIS II; il-
Parlament jifforma parti wkoll mill-awtorità baġitarja, li jissorvelja l-migrazzjoni, 
iffinanzjata mill-baġit tal-Komunità.   
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Għall-istess raġunijiet, il-Parlament ma għandux jiġi aktar eskluż mit-teħid tad-
deċiżjoni fir-rigward tal-migrazzjoni; qabel ma jsir qbil dwar is-sistema l-ġdida, il-
Parlament għandu jiġi infurmat bis-sħiħ dwar ir-riżultati tat-testijiet u jagħti opinjoni 
favorevoli. qabel ma jsir qbil dwar is-sistema l-ġdida, il-Parlament għandu jiġi 
infurmat bis-sħiħ dwar ir-riżultati tat-testijiet u jagħti opinjoni favorevoli.

- Minħabba li d-dati tat-tlestija tal-proċess tal-migrazzjoni u s-soluzzjonijiet tekniċi 
mhumiex stabbiliti, il-leġiżlatur għandu jiżgura li l-qafas legali maħsub għas-SIS II 
jiġi applikat, mingħajr ebda kas għall-problemi tekniċi potenzjali li jiddeterminaw l-
għażla tas-soluzzjoni teknika finali.

Il-ħolqien tal-GPMB u l-integrazzoni formali tiegħu fl-istruttura tal-immaniġjar tas-SIS II 
jista' jidher bħala pass pożittiv sabiex itejjeb il-kooperazzjoni bejn l-Istati Mebri u l-
Kummissjoni u, ukoll, sabiex jipprovdi appoġġ dirett lill-Istati Membri għall-proġett ċentrali 
tas-SIS II. Huwa importanti wkoll li jiġi llimitat in-numru ta' esperti sabiex tiġi żgurata l-
effiċjenza kif ukoll l-infiq effikaċi.

F'każ li l-proġett tas-SIS II ifalli l-Parlament iżomm id-dritt li jistieden lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri sabiex tagħmel verifika dettaljata dwar kif il-proġett tas-SIS II ġie ġestit u l-
implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit tal-Kommunità.

Impatt tad-dħul fis-seħħ fil-futur qrib tat-Trattat ta' Lisbona

Dan l-abbozz ta' rapport jifforma parti mill-pakkett ta' żewġ rapporti, li se jiġu affettwati mid-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, li huwa pjanat għall-1 ta' Diċembru 2009. Il-bażi legali 
tal-ewwel proposta tal-Kummissjoni, COM(2009)0508  aktarx li tiġi inkluża fil-
Komunikazzjoni 'omnibus', li attwalment qed titħejja mill-Kummissjoni Il-bażi legali tat-
tieni proposta tal-Kummissjoni, COM(2009)509, tinsab fit-tielet kolonna. Hekk kif it-tielet 
kolonna tiġi abolita, ikun hemm il-ħtieġa ta' proposta ġdida. Matul il-proċedura leġiżlattiva d-
dispożizzjonijiet il-ġodda dwar il-Parlamenti nazzjonali, li għandhom jiġu kkonsultati u 
mogħtija 8 ġimgħat sabiex jirreaġixxu, għandha tiġi kkunsidrata.


