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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz 
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem 
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament – w przeciwieństwie do 
Komisji – proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do 
systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji (COM(2009)0508),

– uwzględniając art. 67 i art. 66 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C7-0244/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja i państwa członkowskie 
powinny kontynuować ścisłą współpracę 
na wszystkich etapach migracji, aby 
doprowadzić do ukończenia tego procesu. 
Należy ustanowić grupę ekspertów aby 
uzupełnić obecną strukturę organizacyjną.

(4) Komisja i państwa członkowskie 
powinny kontynuować ścisłą współpracę 
na wszystkich etapach migracji, aby 
doprowadzić do ukończenia tego procesu.
Zgodnie z konkluzjami Rady w sprawie 
SIS II z dnia 26-27 lutego 2009 r. i 4-5 
czerwca 2009 r. ustanowiono nieformalny 
organ składający się z ekspertów z państw 
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członkowskich zwany Komisją ds. 
Całościowego Zarządzania Programem, 
aby zacieśnić współpracę i zapewnić 
bezpośrednie wsparcie państw 
członkowskich dla projektu centralnego 
SIS II. W związku z tym należy na mocy 
niniejszego rozporządzenia formalnie
ustanowić grupę ekspertów, zwaną 
Komisją ds. Całościowego Zarządzania 
Programem (GPMB), aby uzupełnić 
obecną strukturę organizacyjną. W celu 
zapewnienia wydajności i gospodarności 
skład GPMB powinien być stały i 
niewielki.

Or. en

Uzasadnienie

GPMB powinna być oficjalnie umocowana w podstawie prawnej. Jej kompetencje powinny 
być jasno zdefiniowane oraz, aby umożliwić jej sprawne i gospodarne działanie, jej członkami 
powinna być niewielka liczba stałych ekspertów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zaplanować techniczny plan 
awaryjny dla osiągnięcia funkcji SIS II.
Zatem opis technicznych elementów 
architektury migracyjnej należy 
przystosować tak, aby możliwe było 
zastosowanie innego rozwiązania 
technicznego co do rozwoju centralnego 
SIS II.

(6) Konieczne jest przyjęcie ram prawnych 
umożliwiających migrację do 
ewentualnych alternatywnych rozwiązań 
technicznych, jeżeli testy wykażą, że SIS II
nie może zostać z powodzeniem wdrożony. 
Opis technicznych elementów architektury 
migracyjnej należy przystosować tak, aby 
możliwe było zastosowanie innego 
rozwiązania technicznego co do rozwoju 
centralnego SIS II. Wszelkie rozwiązania 
techniczne powinny opierać się na 
najlepszej dostępnej technologii, być 
opłacalne i być wdrażane według 
precyzyjnego i racjonalnego 
harmonogramu. Należy wyraźnie 
stwierdzić, że ramy prawne ustanowione 
przez rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 
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mają zastosowanie do wszystkich 
rozwiązań, niezależnie od ich 
technicznego charakteru.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wyniki obecnych testów SIS II okażą się niezadowalające, prawdopodobną opcją stanie 
się zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Rozważany tu akt prawny musi wziąć to pod 
uwagę. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z tworzeniem SIS II, należy jasno 
określić, że akceptowalne są wyłącznie rozwiązania, które są opłacalne i mają precyzyjny 
harmonogram. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 przewiduje kompleksowe ramy dotyczące 
obsługi danych, ochrony danych oraz prawnych środków naprawczych. Ramy te – przyjęte w 
ramach procedury współdecyzji – powinny zawsze mieć zastosowanie do każdego 
rozwiązania technicznego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ponieważ Parlament jako 
współprawodawca jest odpowiedzialny za 
utworzenie, działanie i eksploatację 
systemu informacyjnego Schengen 
drugiej generacji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 i 
ponieważ migracja finansowana jest z 
budżetu Wspólnoty, za który Parlament 
jest również współodpowiedzialny, 
Parlament powinien zostać włączony w 
proces decyzyjny dotyczący migracji; 
pozytywna opinia Parlamentu, wydana na 
podstawie przekazanych przez Komisję 
informacji dotyczących wyników testu, 
powinna być wymagana przed 
przełączeniem na nowy system 
informacyjny Schengen.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie dotyczące SIS II podlegają procedurze współdecyzji od 1 stycznia 2005 r. Proces 
migracji finansowany jest z budżetu Wspólnoty, za który Parlament jest współodpowiedzialny. 
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Dlatego decyzje dotyczące migracji nie powinny już być podejmowane samodzielnie przez 
Komisję i/lub Radę; wręcz przeciwnie – Parlament powinien brać udział w procesie 
podejmowania decyzji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. System informacyjny Schengen (SIS), 
ustanowiony zgodnie z postanowieniami 
tytułu IV konwencji z Schengen z 1990 r. 
(SIS 1+), zostaje zastąpiony nowym 
systemem – systemem informacyjnym 
Schengen II (SIS II) – lub innym 
rozwiązaniem technicznym opartym na 
najlepszej dostępnej technologii, 
przestrzegającym precyzyjnego i 
racjonalnego harmonogramu jego 
wdrożenia oraz opłacalnym. Utworzenie, 
działanie i eksploatację tego nowego 
systemu określa rozporządzenie (WE) nr 
1987/2006.”

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wyniki obecnych testów SIS II okażą się niezadowalające, prawdopodobną opcją stanie 
się zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Rozważany tu akt prawny musi wziąć to pod 
uwagę. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z tworzeniem SIS II, należy jasno 
określić, że akceptowalne są wyłącznie rozwiązania, które są opłacalne i mają precyzyjny 
harmonogram. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 ustanawia kompleksowe ramy, 
szczególnie jeśli chodzi o ochronę danych. Ramy te – przyjęte w ramach procedury 
współdecyzji – powinny zawsze mieć zastosowanie do każdego rozwiązania technicznego.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Jeżeli obecny projekt SIS II zostanie 
przerwany i zastosowane zostanie inne 
rozwiązanie techniczne, znajdujące się w 
niniejszym rozporządzeniu odniesienia do 
SIS II muszą zostać zmienione, aby 
uwzględnić zastosowane rozwiązanie 
techniczne.”  

Or. en

Uzasadnienie

Obecny przegląd instrumentów dotyczących migracji powinien uwzględniać fakt, że SIS II nie 
przeszedł jeszcze pomyślnie testów i że Rada zachowała SIS 1+RE jako plan B do momentu 
zakończenia testów przewidzianych na poszczególnych etapach.  W przypadku niepowodzenia 
testów etapowych, przejście na rozwiązanie alternatywne musi być możliwe szybko i bez 
opóźnień spowodowanych kolejnym przeglądem ram prawnych. Niniejszy wniosek powinien 
zatem uelastycznić tekst aktu prawnego na tyle, aby można go było dopasować do wszelkich 
rozwiązań technicznych, a nie tylko do SIS II.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Państwa członkowskie uczestniczące w 
SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS 
do N.SIS II, korzystając z tymczasowej 
architektury migracyjnej, przy wsparciu ze 
strony Francji i Komisji.”

„2. Państwa członkowskie uczestniczące w 
SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS 
do N.SIS II najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2011 r., korzystając z tymczasowej 
architektury migracyjnej, przy wsparciu ze 
strony Francji i Komisji. W przypadku 
wdrożenia innego rozwiązania 
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technicznego, o którym mowa w art. 11 
ust. 5a, data ta może zostać zmieniona 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 17 ust. 
2.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym stanem przepisów migracja miała się zakończyć do dnia 30 września 2009 
r. lub, w ramach przedłużenia możliwego w procedurze komitologii, najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2010 r. Komisja odwołała się od tego postanowienia i przesunęła termin na 20 
czerwca 2010 r. Klauzula wygaśnięcia powinna być przestrzegana. Nowa data powinna być 
dopasowana do aktualnych prognoz przewidujących, że SIS II stanie się operacyjny pod 
koniec 2011 r. Komisji należy pozostawić pewien stopień swobody konieczny dla 
umożliwienia jej wyznaczenia późniejszej daty w ramach procedury komitologii, a co za tym 
idzie, uwzględnienia ewentualnej konieczności zastosowania alternatywnego rozwiązania w 
razie gdyby wyniki testów SIS II okazały się niezadowalające.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przełączenie przewidziane w ramach 
migracji następuje po walidacji, o której 
mowa w art. 8 ust. 7, oraz po wydaniu 
przez Parlament pozytywnej opinii na 
podstawie informacji o wynikach testu, 
przekazanych przez Komisję zgodnie z art. 
55 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1987/2006.”

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie dotyczące SIS II podlegają procedurze współdecyzji od 1 stycznia 2005 r. Proces 
migracji finansowany jest z budżetu Wspólnoty, za który Parlament jest współodpowiedzialny. 
Dlatego decyzje dotyczące migracji nie powinny już być podejmowane samodzielnie przez 
Komisję i/lub Radę, wręcz przeciwnie – Parlament powinien brać udział w procesie 
podejmowania decyzji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W art. 11 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„5a. Rozwój SIS II można osiągnąć 
poprzez wprowadzenie alternatywnego 
rozwiązania technicznego.”

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 11, w którym opisano różne etapy migracji, powinien zawierać odniesienie do 
ewentualnego scenariusza alternatywnego na wypadek, gdyby projekt SIS II okazał się 
niewykonalny.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 17 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się grupę 
ekspertów technicznych, zwaną Komisją 
ds. Całościowego Zarządzania Programem
(zwaną dalej „GPMB”), bez uszczerbku 
dla obowiązków i działań właściwych 
Komisji, Francji i innym państwom 
członkowskim uczestniczącym w SIS 1+. 
GPMB stanowi forum koordynacji
centralnych i krajowych projektów SIS II.

1. Niniejszym ustanawia się grupę 
ekspertów technicznych, zwaną Komisją 
ds. Całościowego Zarządzania Programem
(zwaną dalej „GPMB”), bez uszczerbku 
dla obowiązków i działań właściwych 
Komisji, Francji i innym państwom 
członkowskim uczestniczącym w SIS 1+. 
GPMB stanowi forum służące pomocą 
projektowi centralnego SIS II. Ułatwia 
ono spójność i zapewnia koordynację
centralnych i krajowych projektów SIS II.

Or. en
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Uzasadnienie

GPMB powinna mieć jaśniej zdefiniowane kompetencje, aby umożliwić jej odgrywanie 
aktywnej roli w zarządzaniu rozwojem SIS drugiej generacji i procesem migracji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 17 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. GPMB składa się z maksymalnie 10
ekspertów. Państwa członkowskie 
działające w ramach Rady wyznaczają 
maksymalnie ośmiu ekspertów i taką samą 
liczbę zastępców. Dwóch ekspertów i 
dwóch zastępców wyznacza dyrektor 
generalny właściwej dyrekcji generalnej 
Komisji spośród urzędników Komisji. W 
posiedzeniach GPMB mogą uczestniczyć 
inni zainteresowani urzędnicy Komisji.

2. GPMB składa się z maksymalnie 10
członków, zdolnych do aktywnego 
przyczynienia się do rozwoju SIS II. 
Państwa członkowskie działające w 
ramach Rady wyznaczają maksymalnie 
ośmiu członków i taką samą liczbę 
zastępców. Maksymalnie dwóch członków
i dwóch zastępców wyznacza dyrektor 
generalny właściwej dyrekcji generalnej 
Komisji spośród urzędników Komisji. W 
posiedzeniach GPMB mogą uczestniczyć 
inni zainteresowani urzędnicy Komisji
oraz eksperci z państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

GPMB powinna składać się z ograniczonej liczby stałych członków. Powinni oni być 
ekspertami posiadającymi konkretne zdolności i umiejętności umożliwiające im osiągnięcie 
postępów w projekcie SIS II.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 19 – ustęp 1 – ostatnie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Rozporządzenie przestaje obowiązywać w 
dniu ustalonym przez Radę stanowiącą 

„Rozporządzenie przestaje obowiązywać w 
dniu ustalonym przez Radę stanowiącą 
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zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1987/2006.”

zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1987/2006, jednak nie później niż 
w dniu 31 grudnia 2013 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym stanem przepisów migracja miała się zakończyć do dnia 30 września 2009 
r. lub, w ramach przedłużenia możliwego w procedurze komitologii, najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2010 r. Komisja odwołała się od tego postanowienia i przesunęła termin na 20 
czerwca 2010 r. Klauzula wygaśnięcia powinna być przestrzegana. Nowa data powinna być 
dopasowana do aktualnych prognoz przewidujących, że SIS II stanie się operacyjny pod 
koniec 2011 r. Komisji należy pozostawić pewien stopień swobody konieczny dla 
umożliwienia jej wyznaczenia późniejszej daty w ramach procedury komitologii, a co za tym 
idzie, uwzględnienia ewentualnej konieczności zastosowania alternatywnego rozwiązania w 
razie gdyby wyniki testów SIS II okazały się niezadowalające.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Przepisy w sprawie utworzenia, eksploatacji i użytkowania SIS II zostały uzgodnione dnia 20 
grudnia 2006 r. przez Parlament i Radę w ramach współdecyzji w pierwszym czytaniu, aby 
uniknąć nadmiernych opóźnień. 

Te instrumenty prawne nie będą stosowane w państwach członkowskich uczestniczących w 
SIS I+ dopóki Rada nie ustali daty, podejmując jednogłośną decyzję z udziałem członków 
reprezentujących rządy tychże uczestniczących w systemie państw członkowskich.  Zanim 
system stanie się operacyjny musi zostać w pełni przetestowany w celu ustalenia czy SIS II 
może działać zgodnie z wymogami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w 
instrumentach prawnych oraz z innymi wymogami, takimi jak stabilność, dostępność i 
wydajność.

Dopiero po udanym zakończeniu testów SIS II możliwe będzie przejście do następnego etapu: 
migracji użytkowników SIS 1+ do środowiska SIS II, przy czym przejście to powinno 
nastąpić w jednym terminie dla wszystkich państw członkowskich (jednorazowa migracja).

Migracja miała początkowo objąć 15 państw członkowskich (liczba państw członkowskich w 
tamtym momencie), a proces ten miał zająć około ośmiu godzin. Niestety, wskutek 
wszelkiego rodzaju opóźnień oraz faktu, że liczba uczestniczących krajów niemal się 
podwoiła, proces migracji stał się o wiele bardziej złożony, trudniejszy i wymagający więcej 
czasu na przeniesienie danych do sieci.

Aby zmniejszyć poważne ryzyko zakłóceń w funkcjonowaniu systemu podczas przełączania 
w 2008 r. przyjęto dwa instrumenty prawne w celu ustanowienia ram prawnych regulujących 
proces migracji, w razie gdyby oba systemy musiały współistnieć w okresie przejściowym.

Zdecydowano utworzyć przejściową architekturę techniczną umożliwiającą jednoczesne 
funkcjonowanie SIS I+ i niektórych elementów technicznych systemu SIS II przez pewien 
ograniczony i przejściowy okres czasu; w tym samym czasie podjęto próbę sprecyzowania 
warunków, procedur, obowiązków i kwestii finansowych związanych z migracją, a także 
opracowania podstawy prawnej obowiązującej w czasie tego procesu.

Wprowadzono nowe narzędzie techniczne – „konwerter” – umożliwiające konwersję i 
synchronizację systemów SIS I+ i SIS II. Konwerter połączy system centralny SIS I i SIS II 
umożliwiając obu systemom przetwarzanie tych samych informacji i gwarantując, że państwa 
członkowskie pomyślnie połączone z SIS II pozostaną na tym samym poziomie, co państwa 
nadal korzystające z SIS I+. 

Dodano również nową funkcję – „tryb wsteczny” – aby umożliwić funkcjonowanie tej 
przejściowej architektury technicznej.

Uruchomienie SIS II będzie oznaczać koniec fazy rozwojowej i początek obowiązywania 
podstawy prawnej SIS II. Zgodnie z tą logiką faza migracji będzie ostatnią czynnością 
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wykonaną w ramach prac nad SIS II, co oznacza, że Komisja będzie musiała dysponować 
ważnym mandatem umożliwiającym jej pracę nad SIS aż do momentu uruchomienia systemu. 
Mandat powinien obejmować wszystkie zadania zdefiniowane jako warunki wstępne w 
instrumentach prawnych dotyczących SIS II, w tym naprawy wszelkich usterek 
stwierdzonych w fazie testów, a także służyć wypełnianiu warunków wstępnych i zapewniać 
cały szereg niezbędnych narzędzi, takich jak zasoby i platformy testowe, w celu dostarczenia 
systemu, który doskonale funkcjonuje.

Wnioski dotyczące migracji

Pierwszy pakiet legislacyjny, zgodnie z którym wezwano Komisję do opracowania systemu 
SIS drugiej generacji, był ważny do dnia 31 grudnia 2006 r., a następnie został rozszerzony 
do dnia 31 grudnia 2008 r. Obecne instrumenty dotyczące migracji – rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1140/2008 i decyzja Rady 2008/339/WSiSW – przewidują, że migracja powinna 
zostać zakończona najpóźniej do dnia 30 września 2009 r. W razie konieczność Komisja, za 
pomocą komitologii, może przesunąć termin do momentu wygaśnięcia instrumentów 
dotyczących migracji. Termin wygaśnięcia określony w klauzuli wygaśnięcia to 30 czerwca 
2010 r. 

Komisja zdecydowała przesunąć datę zakończenia migracji w ramach procedury komitologii 
do 30 czerwca 2010 r. Jednak według obecnych prognoz migracja prawdopodobnie nie 
zostanie zakończona do połowy 2010 r. W związku z tym Komisja proponuje ponowne 
dokonanie zmian w instrumentach dotyczących migracji przed ich wygaśnięciem.

Najnowsze prognozy wskazują na możliwość zakończenia migracji do końca 2011 r. 
Sprawozdanie z postępów w tworzeniu SIS II, opublikowane przez Komisję w październiku 
2009 r., stwierdza, że dwa tak zwane testy etapowe SIS II przewidywane są odpowiednio na 
czwarty kwartał 2009 r. i lato 2010 r. Zgodnie z konkluzjami Rady z 4/5 czerwca 2009 r. 
obecny projekt SIS II jest nadal kontynuowany i traktowany jako priorytetowy, ale plan 
awaryjny (SIS 1+RE) jest trzymany w rezerwie.

Z tego powodu Komisja przedstawiła nowy pakiet wniosków (COM(2009)0508 i 0509) 
zmieniający dwa instrumenty prawne dotyczące migracji z SIS 1+ do SIS drugiej generacji. 

Zakres wniosków

1. Usunięcie klauzul wygaśnięcia

Warunki dotyczące migracji nie zostaną spełnione do dnia 30 czerwca 2010 r. Ostatnie zdanie 
art. 19 obu aktów mówi obecnie, że przestają one obowiązywać najpóźniej 30 czerwca 2010 r. 
W tej sytuacji głównym celem wniosków jest zmiana klauzul wygaśnięcia zapobiegająca 
wygaśnięciu tych aktów prawnych. Komisja proponuje całkowite usunięcie klauzuli 
wygaśnięcia, co oznaczać będzie, że data wygaśnięcia instrumentów nie będzie 
sprecyzowana.

Fakt, że Komisja nie jest w stanie zaproponować prawdopodobnej daty uruchomienia SIS II 
wzbudza niedowierzanie i poważne wątpliwości co do sposobu zarządzania projektem.
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2. Elastyczność w procesie rozwoju SIS II i alternatywne rozwiązania techniczne

Zgodnie z wnioskiem Komisji proponowane zmiany obejmowałyby również przypadek 
przejścia z projektu SIS II do alternatywnego scenariusza, np. SIS 1+RE, jeżeli SIS II 
zakończyłby się niepowodzeniem.

W tym celu Komisja proponuje zmianę art. 4 i art. 10 ust. 3 odnośnych instrumentów i 
dodanie sformułowania „w niezbędnym zakresie”. Zmiany te spowodują, że wyżej 
wymieniony konwerter, który jest elementem technicznym powiązanym wyłącznie z 
projektem SIS II, nie będzie już uznawany za obowiązkowy składnik techniczny architektury 
migracyjnej.

3. Powołanie Komisji ds. Całościowego Zarządzania Programem (GPMB)

Komisja proponuje również wprowadzenie do aktów prawnych Komisji ds. Całościowego 
Zarządzania Programem (GPMB) za pomocą nowego art. 17a. GPMB stanowi grupę 10 
ekspertów technicznych – 8 z państw członkowskich i 2 urzędników Komisji. Została ona 
powołana, aby umożliwić skuteczniejszą koordynację prac Komisji i państw członkowskich 
podczas procesu migracji. W swych konkluzjach z 4/5 czerwca 2009 r. w sprawie nowych 
wytycznych dla SIS II Rada zwróciła się do Komisji o rozszerzenie struktury zarządzania i 
zwiększenie roli GPMB. Jeżeli GPMB zostałaby włączona do podstawy prawnej koszty 
administracyjne i wydatki na podróże służbowe związane z jej działalnością mogłyby ponadto 
być finansowane z budżety Wspólnoty.

Stanowisko sprawozdawcy

Parlament wielokrotnie ubolewał nad opóźnieniami w rozwoju projektu SIS II. Dał temu 
wyraz na przykład 22 października 2009 r. kiedy przyjął rezolucję w sprawie postępów 
systemu informacyjnego Schengen II i systemu informacji wizowej. Wyraził także głębokie 
zaniepokojenie późnym uruchomieniem SIS II i zwrócił się do Komisji i Rady o 
poinformowanie go o rezultatach testów i kolejnych krokach, jakie zostaną podjęte przed 
testem etapu 1 zaplanowanym na grudzień 2009 r. Parlament wezwał również do pełnej 
przejrzystości procesu wdrażania SIS II.

Zalecenia sprawozdawcy przedstawiono poniżej.

- Mając na uwadze znaczne opóźnienia i ogromne koszty projektu SIS II, podstawa 
prawna musi stwierdzać, że każde rozwiązanie techniczne musi opierać się na 
najlepszej dostępnej technologii oraz spełniać kryteria dotyczące precyzyjnego i 
racjonalnego harmonogramu i akceptowalnej gospodarności.

- Klauzula wygaśnięcia powinna pozostać w tekście. Komisja powinna dysponować 
pewną elastycznością jeśli chodzi o dopasowanie dat za pomocą komitologii, tak aby 
przystosować ramy prawne do alternatywnego scenariusza, o ile projekt SIS II okaże 
się niewykonalny.  
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- Konieczne jest utrzymanie kontroli parlamentarnej nad procesem migracji; jako 
współprawodawca Parlament jest odpowiedzialny za podstawę prawną SIS II; jako 
organ władzy budżetowej jego zadaniem jest kontrola migracji finansowej z budżetu 
Wspólnoty. 

- Z tych samych powodów Parlament nie powinien już być wykluczany z procesu 
podejmowania decyzji dotyczących migracji; przed przejściem na nowy system 
Parlament powinien otrzymać pełne informacje na temat wyników testów i wydać 
pozytywną opinię.

- Biorąc pod uwagę, że zakończenie procesu migracji i rozwiązań technicznych wciąż 
nie jest pewne, Parlament musi wyraźnie stwierdzić, że ramy prawne zaplanowane dla 
SIS II będą egzekwowane, niezależnie od tego, jakie rozwiązanie techniczne zostanie 
ostatecznie wybrane.

Powołanie GPMB i jej formalne włączenie do struktur zarządzania SIS II zostało przyjęte z 
zadowoleniem mając na uwadze, że nasili współpracę między państwami członkowskimi i 
Komisją i umożliwi wspieranie centralnego projektu SIS II bezpośrednio przez państwa 
członkowskie. Ważne jest także, aby ograniczyć liczbę ekspertów, co zwiększy wydajność i 
gospodarność.

Jeżeli SIS II nie da spodziewanych rezultatów Parlament zastrzega sobie prawo zwrócenia się 
do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o przeprowadzenie dokładnej kontroli 
zarządzania projektem oraz skutków finansowych dla budżetu Wspólnoty.

Wpływ rychłego wejścia w życie traktatu z Lizbony

Niniejszy projekt sprawozdania jest jednym z kilku sprawozdań, na które wpływ ma wejście 
w życie traktatu lizbońskiego dnia 1 grudnia 2009 r. Podstawa prawna pierwszego wniosku 
Komisji (COM(2009)0508) zostanie prawdopodobnie zawarta we wspólnym komunikacie, 
który przygotowywany jest w tej chwili przez Komisję. Podstawa prawna drugiego wniosku 
Komisji (COM(2009)0509), podlega trzeciemu filarowi. Jako że trzeci filar zostanie 
zlikwidowany, potrzebny będzie nowy wniosek. W trakcie procedury legislacyjnej będzie 
trzeba uwzględnić nowe przepisy dotyczące parlamentów narodowych, z którymi trzeba 
będzie się konsultować i którym należy przyznać 8-tygodniowy okres refleksji. 


