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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1104/2008 van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem 
(SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie (COM(2009)0508),

– gelet op artikel 67 en artikel 66, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement 
door de Raad is geraadpleegd (C7-0244/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie en de lidstaten dienen in 
alle fasen van de migratie nauw te blijven 
samenwerken om het proces tot een goed 
einde te brengen. Er dient een groep van 
deskundigen te worden ingesteld als 
aanvulling op de huidige 

(4) De Commissie en de lidstaten dienen in 
alle fasen van de migratie nauw te blijven 
samenwerken om het proces tot een goed 
einde te brengen. In de conclusies van de 
Raad met betrekking tot SIS II van 26-
27 februari 2009 en 4-5 juni 2009 is de 
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organisatiestructuur. oprichting van een informeel orgaan 
vastgelegd bestaande uit deskundigen uit 
de lidstaten, "Algemene 
programmabeheersraad" genoemd; doel 
hiervan is voor meer samenwerking te 
zorgen en voor rechtstreekse steun door 
de lidstaten aan het centrale SIS II-
project. Deze groep van deskundigen, de 
algemene programmabeheersraad 
genaamd (Global Programme 
Management Board – GPMB), moet
bijgevolg krachtens deze verordening
formeel worden ingesteld als aanvulling op 
de huidige organisatiestructuur. Om een 
doeltreffende en kosteneffectieve werking 
van de GPMB te garanderen, moeten de 
leden van de GPMD permanent benoemd 
worden en moet hun aantal beperkt 
blijven. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de GPMB formeel in de rechtsgrondslag wordt opgenomen. De groep 
moet een duidelijk mandaat hebben en met het oog op kostenefficiëntie en doeltreffendheid 
moet het een permanente groep van deskundigen met een beperkt aantal leden zijn. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er dient een technische 
noodvoorziening te worden getroffen om 
de functies van SIS II te verwezenlijken.
De beschrijving van de technische 
componenten van de migratiearchitectuur 
dient derhalve te worden aangepast om 
voor de ontwikkeling van het centrale 
SIS II een andere technische oplossing te 
kunnen toepassen.

(6) Het rechtskader moet worden 
aangepast om een migratie naar eventuele 
alternatieve technische oplossingen 
mogelijk te maken indien uit tests zou 
blijken dat SIS II niet met succes kan 
worden geïmplementeerd. De beschrijving 
van de technische componenten van de 
migratiearchitectuur dient derhalve te 
worden aangepast om voor de 
ontwikkeling van het centrale SIS II een 
andere technische oplossing te kunnen 
toepassen. Alle technische oplossingen 
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moeten op de beste beschikbare 
technologie gebaseerd zijn, kostenefficiënt 
zijn en volgens een redelijk en duidelijk 
tijdschema worden geïmplementeerd. Het 
moet duidelijk zijn dat het rechtskader dat 
is ingesteld door verordening (EG) 
nr. 1987/2006 van toepassing is op alle 
technische oplossingen.

Or. en

Motivering

Indien de huidige tests met SIS II mislukken, is de overschakeling op een alternatief scenario 
een realistische optie. In deze wettekst moet daarmee rekening worden gehouden. Gezien de 
ervaringen die tot dusver met de ontwikkeling van SIS II zijn opgedaan, moet het duidelijk zijn 
dat alleen kostenefficiënte oplossingen met een duidelijk tijdschema aanvaardbaar zijn. 
Verordening (EG) nr. 1987/2006 voorziet in een veelomvattend kader voor wat de verwerking 
en bescherming van gegevens en de juridische rechtsmiddelen betreft. Dit kader (dat via de 
medebeslissingsprocedure is aangenomen) moet altijd en op alle technische oplossingen van 
toepassing zijn.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aangezien het Parlement als 
wetgevende instelling 
medeverantwoordelijk is voor de 
instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie zoals vastgelegd in 
verordening (EG) nr. 1987/2006, en 
aangezien de migratie gefinancierd wordt 
met communautaire middelen, waarvoor 
het Parlement eveneens 
medeverantwoordelijk is, moet het 
Parlement betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces in verband met de 
migratie; alvorens over te schakelen op 
een nieuw Schengeninformatiesysteem 
moet geëist worden dat het Parlement op 
basis van informatie van de Commissie 
over de testresultaten een gunstig advies 
uitbrengt. 
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Or. en

Motivering

Kwesties in verband met SIS II vallen sinds 1 januari 2005 onder de 
medebeslissingsprocedure. De migratie wordt gefinancierd uit de communautaire begroting, 
waarvoor het Parlement medeverantwoordelijk is. De besluiten over de migratie mogen dan 
ook niet langer alleen door de Commissie en de Raad worden genomen; het Parlement moet 
bij de besluitvorming worden betrokken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:
"1. Het Schengeninformatiesysteem dat 
is ingesteld op grond van de bepalingen 
van titel IV van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst 
van 1990 (SIS 1+), zal worden vervangen 
door een nieuw systeem, het 
Schengeninformatiesysteem II (SIS II), 
of door een andere technische oplossing 
die gebaseerd is op de beste beschikbare 
technologie en redelijk is voor wat het 
tijdschema voor de uitvoering en de 
kostenefficiëntie ervan betreft. De 
instelling, de werking en het gebruik van 
het nieuwe systeem wordt geregeld door 
Verordening (EG) nr. 1987/2006."

Or. en

Motivering

Indien de huidige tests met SIS II mislukken, is de overschakeling op een alternatief scenario 
een realistische optie. In deze wettekst moet daarmee rekening worden gehouden. Gezien de 
ervaringen die tot dusver met de ontwikkeling van SIS II zijn opgedaan, moet het duidelijk zijn 
dat alleen kostenefficiënte oplossingen met een duidelijk tijdschema aanvaardbaar zijn. 
Verordening (EG) nr. 1987/2006 voorziet in een veelomvattend rechtskader, met name voor 
wat de bescherming van gegevens betreft. Dit kader (dat via de medebeslissingsprocedure is 
aangenomen) moet altijd en op alle technische oplossingen van toepassing zijn.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 1 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"1 bis. Indien het huidige SIS II-project 
wordt stopgezet en een andere technische 
oplossing wordt toegepast, moeten de 
verwijzingen naar SIS II in deze 
verordening gelezen worden als 
verwijzingen naar de gebruikte technische 
oplossing."

Or. en

Motivering

Bij de huidige herziening van de migratie-instrumenten moet ermee rekening worden 
gehouden dat SIS II nog niet met succes is getest en dat de Raad SIS 1+RE als noodplan 
achter de hand houdt totdat de in de mijlpalen omschreven tests zijn afgerond. Indien de 
geplande mijlpaaltests mislukken, moet snel op een alternatieve oplossing kunnen worden 
overgeschakeld en mag er geen vertraging ontstaan doordat het rechtskader nogmaals moet 
worden herzien. Daarom moet dit voorstel de wettekst flexibel maken zodat het niet alleen op 
SIS II, maar op om het even welke technische oplossing van toepassing is.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. De lidstaten die deelnemen aan SIS 1+ 
migreren van N.SIS naar N.SIS II met 
behulp van de tijdelijke 
migratiearchitectuur en met ondersteuning 

"2. De lidstaten die deelnemen aan SIS 1+ 
migreren uiterlijk op 31 december 2011
van N.SIS naar N.SIS II, met behulp van 
de tijdelijke migratiearchitectuur en met 
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van Frankrijk en van de Commissie." ondersteuning van Frankrijk en van de 
Commissie. Indien een andere technische 
oplossing wordt gebruikt, zoals vermeld in 
artikel 11, lid 5 bis, kan deze datum 
volgens de in artikel 17, lid 2, omschreven 
procedure veranderd worden."

Or. en

Motivering

In de huidige wetgeving is de datum voor de voltooiing van de migratie vastgesteld op 
30 september 2009, met een eventuele verlening tot uiterlijk 30 juli 2010 volgens de 
comitéprocedure. De Commissie heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft de 
termijn verlengd tot 30 juni 2010. De vervalbepaling moet behouden blijven. De nieuwe 
datum moet in overeenstemming zijn met de huidige verwachting dat SIS II eind 2011 
operationeel zal worden. Ook hier moet de Commissie enige flexibiliteit krijgen om de termijn 
volgens de comitéprocedure te verlengen zodat eventueel van SIS II op een alternatief 
scenario kan worden overgeschakeld indien de tests mislukken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 11, lid 5, komt als volgt te 
luiden:
"5. De in het migratieproces voorziene 
overschakeling wordt uitgevoerd na de in 
artikel 8, lid 7, bedoelde validering en 
nadat het Parlement op basis van de door 
de Commissie geleverde informatie over 
de testresultaten een gunstig advies heeft 
uitgebracht, in overeenstemming met 
artikel 55, lid 4, van verordening (EG) 
nr. 1987/2006."

Or. en

Motivering

Kwesties in verband met SIS II vallen sinds 1 januari 2005 onder de 
medebeslissingsprocedure. De migratie wordt gefinancierd uit de communautaire begroting, 
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waarvoor het Parlement medeverantwoordelijk is. De besluiten over de migratie mogen dan 
ook niet langer alleen door de Commissie en de Raad worden genomen; het Parlement moet 
bij de besluitvorming worden betrokken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) aan artikel 11 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"5 bis. SIS II kan via een andere 
technische oplossing worden ontwikkeld."

Or. en

Motivering

Artikel 11, waarin de verschillende stappen van de huidige migratie beschreven worden, moet 
een referentie bevatten naar een eventueel alternatief scenario, voor het geval het SIS II-
project niet slaagt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 17 bis – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een groep van technische 
deskundigen ingesteld met als benaming 
"algemene programmabeheersraad" (hierna 
"GPMB" genoemd), onverminderd de 
bevoegdheden en activiteiten van de 
Commissie, Frankrijk en de aan SIS 1+ 
deelnemende lidstaten. De GPMB fungeert 
als forum voor de coördinatie van het 
centrale en de nationale SIS II-projecten.

1. Er wordt een groep van technische 
deskundigen ingesteld met als benaming 
"algemene programmabeheersraad" (hierna 
"GPMB" genoemd), onverminderd de 
bevoegdheden en activiteiten van de 
Commissie, Frankrijk en de aan SIS 1+ 
deelnemende lidstaten. De GPMB fungeert 
als forum dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het centrale SIS II en 
zorgt ervoor dat het op coherente wijze op 
de nationale SIS II-projecten wordt 
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afgestemd.

Or. en

Motivering

Het mandaat van de GPMB moet duidelijker worden omschreven zodat hij actief kan 
bijdragen aan het beheer van de ontwikkeling van het SIS van de tweede generatie en het 
migratieproces.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 17 bis – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien 
leden. Ten hoogste acht leden en evenveel 
plaatsvervangers worden aangewezen door 
de lidstaten, in het kader van de Raad 
bijeen. Twee deskundigen en twee 
plaatsvervangers worden door de directeur-
generaal van het verantwoordelijke 
directoraat-generaal van de Commissie 
aangewezen uit de ambtenaren van de 
Commissie. Andere geïnteresseerde 
ambtenaren van de Commissie mogen de 
vergaderingen van de GPMB bijwonen.

2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien 
leden, die in staat zijn actief bij te dragen 
aan de ontwikkeling van SIS II. Ten 
hoogste acht leden en evenveel 
plaatsvervangers worden aangewezen door 
de lidstaten, in het kader van de Raad 
bijeen. Ten hoogste twee leden en twee 
plaatsvervangers worden door de directeur-
generaal van het verantwoordelijke 
directoraat-generaal van de Commissie 
aangewezen uit de ambtenaren van de 
Commissie. Andere geïnteresseerde 
ambtenaren van de Commissie en 
deskundigen uit de lidstaten mogen de 
vergaderingen van de GPMB bijwonen.

Or. en

Motivering

De GPMB moet bestaan uit een beperkt aantal permanente leden. Het moeten deskundigen 
zijn die over de nodige bekwaamheid en specifieke vaardigheden beschikken om het SIS II-
project vooruit te helpen.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1104/2008
Artikel 19– laatste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De verordening vervalt op de datum die 
door de Raad wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 55, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1987/2006."

De verordening vervalt op de datum die 
door de Raad wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 55, lid 2, van 
verordening (EG) nr. 1987/2006, en onder 
geen beding later dan 31 december 2013."

Or. en

Motivering

In de huidige wetgeving is de datum voor de voltooiing van de migratie vastgesteld op 
30 september 2009, met een eventuele verlening tot uiterlijk 30 juli 2010 volgens de 
comitéprocedure. De Commissie heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft de 
termijn verlengd tot 30 juni 2010. De vervalbepaling moet behouden blijven. De nieuwe 
datum moet in overeenstemming zijn met de huidige verwachting dat SIS II eind 2011 
operationeel zal worden. Ook hier moet de Commissie enige flexibiliteit krijgen om de termijn 
volgens de comitéprocedure te verlengen zodat eventueel van SIS II op een alternatief 
scenario kan worden overgeschakeld indien de tests mislukken.
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TOELICHTING

Inleiding

In 2006 werd door de Raad en het Europees Parlement via de codecisieprocedure en in eerste 
lezing, om verdere vertragingen te voorkomen, overeenstemming bereikt over de 
voorwaarden voor de invoering, de exploitatie en het gebruik van SIS II. 
Daarbij is overeengekomen dat deze juridische instrumenten voor de aan SIS 1+ deelnemende 
lidstaten pas van toepassing zijn vanaf de datum die de Raad met eenparigheid van stemmen 
van zijn leden die de regeringen van de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, 
zal worden vastgesteld. Vooraleer dit kan gebeuren en het systeem in werking kan treden, 
moet het systeem uitgebreid getest worden, met als doel na te gaan of SIS II kan functioneren 
in overeenstemming met technische en functionele vereisten zoals soliditeit, beschikbaarheid 
en prestatie. 

Pas na een geslaagde afronding van alle SIS II-tests kan de volgende stap worden gezet: de 
migratie van de gebruikers van SIS 1+ naar de SIS II-omgeving, waarbij de overschakeling 
voor alle lidstaten in één keer, op dezelfde datum, moet plaatsvinden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om 15 lidstaten (destijds het volledige aantal) te laten 
migreren in een ongeveer acht uur durende procedure. Als gevolg van talrijke vertragingen en 
het feit dat het aantal deelnemende landen bijna verdubbeld is, is de migratieprocedure echter 
veel complexer geworden en is er veel meer tijd nodig om het netwerk te laden.

Om voorbereid te zijn op het grote risico van een systeemuitval tijdens de gezamenlijke 
overschakeling, zijn in 2008 twee rechtsinstrumenten vastgesteld als rechtskader voor de 
migratie. Daarbij zullen de twee systemen tijdelijk naast elkaar bestaan.

Er werd besloten een tijdelijke technische architectuur op te zetten zodat SIS 1+ en bepaalde 
technische onderdelen van SIS II gedurende een korte overgangsperiode parallel kunnen 
functioneren. Tegelijk werd gepoogd meer duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden, 
procedures, verantwoordelijkheden en financiering van het migratieproces en het 
materieelrechtelijke kader dat tijdens de migratie van toepassing is.

Bovendien werd een technisch instrument (een "converter") ontwikkeld voor de omzetting en 
synchronisatie van gegevens tussen SIS I+ en SIS II. De converter verbindt het centrale 
systeem van SIS I+ met het centrale systeem van SIS II, zodat beide dezelfde informatie 
kunnen verwerken en ervoor gezorgd wordt dat de lidstaten die al op SIS II zijn aangesloten 
op hetzelfde informatieniveau blijven als de andere landen die nog met SIS I+ werken. 

Om deze tijdelijke technische infrastructuur te kunnen laten functioneren, is er nog een 
nieuwe functie ingesteld: de terugstelmodus.

De start van SIS II betekent het einde van de ontwikkelingsfase en het begin van de 
toepassing van de rechtsgrondslag van SIS II. Dit impliceert dat de migratiefase de laatste 
taak is die in het kader van het ontwikkelingsmandaat voor SIS II moet worden uitgevoerd. 
Dit betekent dat de Europese Commissie over een geldig mandaat moet beschikken om SIS II 
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te ontwikkelen totdat SIS II van start kan gaan. Met dit mandaat moet het mogelijk zijn alle 
taken uit te voeren die in de rechtsinstrumenten van SIS II als voorwaarden vooraf zijn 
omschreven. Dit houdt in dat eventuele storingen die in de testfase worden ontdekt, worden 
opgeheven en dat alle noodzakelijke elementen zoals testplatforms en andere middelen ter 
beschikking worden gesteld om een perfect functionerend systeem aan te kunnen bieden.

Migratievoorstellen

Het eerste wetgevingspakket dat aan de Commissie de ontwikkeling van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie toevertrouwde, was geldig tot 
31 december 2006; deze termijn werd verlengd tot 31 december 2008. In de huidige migratie-
instrumenten, verordening (EG) nr. 1140/2008 van de Raad en besluit 2008/839/JBZ van de 
Raad, wordt bepaald dat de migratie ten laatste op 30 september 2009 voltooid moet zijn. 
Indien nodig kan de Commissie deze termijn via de comitéprocedure verlengen tot de 
verstrijkingsdatum van de migratie-instrumenten. In de vervalbepaling wordt de 
verstrijkingsdatum vastgelegd op 30 juni 2010. 

De Commissie heeft besloten om de termijn voor de voltooiing van de migratie volgens de 
comitéprocedure te verlengen tot 30 juni 2010. Momenteel ziet het er echter naar uit dat de 
migratie midden 2010 niet afgerond zal zijn. Daarom stelt de Commissie voor om de 
migratie-instrumenten alvorens zij verstrijken nogmaals te wijzigen.

Volgens de laatste schattingen kan de migratie voltooid worden tegen eind 2011. In het door 
de Commissie in oktober 2009 gepubliceerde verslag over de vorderingen betreffende de 
ontwikkeling van SIS II staat dat de twee zogenaamde mijlpaaltests voor SIS II gepland zijn 
voor respectievelijk het laatste kwartaal van 2009 en de zomer van 2010. Volgens de 
conclusies van de Raad van 4-5 juni 2009 wordt het huidige SIS II-project met voorrang 
voortgezet, maar wordt er een noodplan voor SIS 1+ RE achter de hand gehouden. 

Daarom heeft de Commissie dit nieuwe pakket voorstellen (COM(2009) 508 en 509) tot 
wijziging van de twee rechtsinstrumenten betreffende de migratie van SIS 1+ naar SIS II 
ingediend. 

Strekking van de voorstellen

1. Schrapping van de vervalbepaling

Aan de noodzakelijke voorwaarden voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog niet zijn 
voldaan. In artikel 19 van beide vigerende instrumenten is bepaald dat deze uiterlijk op 30 
juni 2010 komen te vervallen. De voorstellen richten zich bijgevolg in de eerste plaats op de 
wijziging van de vervalbepalingen van de instrumenten, om te voorkomen dat deze ongeldig 
worden. De Commissie stelt voor deze vervalbepaling volledig te schrappen, m.a.w. geen 
nieuwe datum vast te leggen voor het verstrijken van de instrumenten.
Het feit dat de Commissie niet in staat is een mogelijke datum te geven voor de 
inwerkingtreding van SIS II is onvoorstelbaar en doet grote twijfel rijzen over de manier 
waarop het project wordt beheerd.
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2. Flexibiliteit voor de ontwikkeling van SIS II aan de hand van alternatieve technische 
oplossingen

De door de Commissie voorgestelde wijzigingen voorzien in de mogelijkheid om, indien het 
SIS II-project niet met succes kan worden afgerond, over te schakelen op een alternatief 
scenario, zoals SIS 1+ RE.
Daartoe stelt de Commissie voor om artikel 4 en artikel 10, lid 3, van de instrumenten te 
wijzigen en de woorden "voor zover nodig" in te voegen. Deze wijzigingen zouden 
impliceren dat de zogenaamde converter, een technisch element dat uitsluitend gekoppeld is 
aan het SIS II-project, niet langer beschouwd wordt als een verplicht technisch onderdeel van 
de migratie-infrastructuur.

3. Instelling van de algemene programmabeheersraad (GPMB)

De Commissie stelt ook voor om de algemene programmabeheersraad (GPMB) in de 
rechtsinstrumenten op te nemen, namelijk in een nieuw artikel 17 bis. De GPMB is een groep 
van tien technische deskundigen, waarvan acht afgevaardigden van de lidstaten en twee 
ambtenaren van de Commissie. De groep is ingesteld om de werkzaamheden van de 
Commissie en de lidstaten tijdens het migratieproces beter te coördineren. In zijn conclusies 
van 4-5 juni 2009 over de verdere koers van SIS II vroeg de Raad de Commissie de 
beheersstructuur te versterken en de GPMB actiever in de beheersstructuur te laten 
participeren. Door de GPMB op te nemen in de rechtsgrondslag, zouden de administratieve 
uitgaven en verplaatsingskosten van de GPMB ook kunnen worden gefinancierd met 
communautaire middelen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur brengt in herinnering dat het Europees Parlement de vertragingen in het SIS II-
project al bij verschillende gelegenheden heeft betreurd. Dit gebeurde o.a. op 
22 oktober 2009, met de goedkeuring van een resolutie over de stand van zaken van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie en het Visuminformatiesysteem. Het 
Europees Parlement heeft toen laten blijken dat het zich grote zorgen maakt over het feit dat 
SIS II nog steeds niet gelanceerd is. Het EP verzocht de Commissie en de Raad tevens hem in 
te lichten over de technische testresultaten en onmiddellijk na afloop van de mijlpaaltest van 
december 2009 over de daarna te nemen maatregelen. Het Parlement drong ook aan op 
volledige transparantie wat de implementatie van SIS II betreft.

De rapporteur doet de volgende aanbevelingen:

- Gezien de grote vertragingen en torenhoge kosten van het SIS II-project moet in de 
rechtsgrondslag worden bepaald dat alle technische oplossingen op de beste 
beschikbare technologie gebaseerd moeten zijn, een redelijk en duidelijk tijdschema 
moeten hebben en kosteneffectief moeten zijn.

- De vervalbepaling moet behouden blijven. De Commissie moet wel over een zekere 
mate van flexibiliteit kunnen beschikken om de datums via de comitéprocedure te 
wijzigen, opdat het rechtskader, indien het SIS II-project mislukt, kan worden 
aangepast aan een alternatief scenario.
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- Het is van essentieel belang dat het Parlement toezicht blijft houden op het 
migratieproces. Het Parlement is medewetgever voor wat de rechtsgrondslag voor 
SIS II betreft en het maakt eveneens deel uit van de begrotingsautoriteit, die toezicht 
houdt op de met communautaire middelen gefinancierde acties.

- Om dezelfde redenen mag het Parlement niet langer buiten de besluitvorming over de 
migratie gehouden worden. Alvorens op het nieuwe systeem wordt overgeschakeld, 
moet het Parlement volledig over de testresultaten worden geïnformeerd en moet het 
een gunstig advies uitbrengen.

- Aangezien de datum van de voltooiing van het migratieproces en de technische 
oplossing nog niet vaststaan, moet de wetgever ervoor zorgen dat het voor SIS II 
bedoelde rechtskader geldig blijft, ongeacht de uiteindelijke keuze van de technische 
oplossing.

De oprichting van de GPBM en de formele opname ervan in de beheersstructuur van SIS II 
kunnen worden beschouwd als positieve stappen om de samenwerking tussen de lidstaten en 
de Commissie te versterken en vanuit de lidstaten rechtstreekse steun aan het centrale SIS II-
project te verlenen. Met het oog op de doeltreffendheid en kostenefficiëntie van de GPMB is 
het is belangrijk het aantal deskundigen te beperken.

Indien het SIS II-project mislukt, behoudt het Parlement zich het recht voor om de Europese 
Rekenkamer te vragen een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de manier waarop het 
SIS II-projet beheerd is en naar de financiële gevolgen voor de Gemeenschapsbegroting.

Gevolgen van de nakende inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

De rapporteur wijst erop dat dit ontwerpverslag deel uitmaakt van een pakket van twee 
verslagen waarop de op 1 december 2009 geplande inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon van invloed zal zijn. De rechtsgrondslag van het eerste Commissievoorstel, 
COM(2009)508, zal waarschijnlijk worden opgenomen in de "verzamelmededeling" die de 
Commissie op dit moment aan het voorbereiden is. De rechtsgrondslag van het tweede 
Commissievoorstel, COM(2009)509, bevindt zich in de derde pijler. Aangezien de derde 
pijler echter zal worden afgeschaft, zal een nieuw voorstel nodig zijn. Tijdens de 
wetgevingsprocedure zal rekening moeten worden gehouden met de nieuwe bepalingen 
betreffende de nationale parlementen, die immers zullen moeten worden geraadpleegd en 
acht weken zullen krijgen om op de wetsvoorstellen te reageren. 


