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PR_CNS_title4am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 
o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský 
informačný systém druhej generácie (SIS II)
(KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2009)0508),

– so zreteľom na články 67 a 66 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C7-0244/2009),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0000/2009),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Komisia a členské štáty by mali naďalej 
úzko spolupracovať vo všetkých etapách 
prechodu s cieľom ukončiť tento proces.
Mala by sa zriadiť skupina expertov, 
ktorá doplní súčasnú organizačnú 
štruktúru.

(4) Komisia a členské štáty by mali naďalej 
úzko spolupracovať vo všetkých etapách 
prechodu s cieľom ukončiť tento proces.
V súlade so závermi Rady o SIS II z 26. –
27. februára 2009 a zo 4. – 5. júna 2009 

bola zriadená neformálna skupina 
expertov z členských štátov, nazvaná Rada 
pre globálne riadenie programu, ktorej 
cieľom je posilniť spoluprácu 
a zabezpečovať priamu podporu 
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členských štátov centrálnemu projektu 
SIS II. Preto by sa skupina expertov, 
nazvaná Rada pre globálne riadenie 
programu (GPMB), mala zriadiť v rámci 
tohto nariadenia oficiálne, aby doplnila 
súčasnú organizačnú štruktúru. S cieľom 
zaručiť účinnosť a efektívnosť nákladov 
by GPMB mal tvoriť obmedzený počet 
stálych členov.

Or. en

Odôvodnenie

Zriadenie GPMB by sa malo formálne zabezpečiť na právnom základe. Rada by mala mať 
jasne vymedzené právomoci, ktoré by jej umožňovali účinne a nákladovo efektívne fungovať. 
Jej zamestnancov by mal tvoriť obmedzený počet trvalých expertov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V záujme vybudovania funkcií SIS II 
by sa mal ustanoviť technický plán pre 
prípad nepredvídaných okolností. Opis 
technických prvkov architektúry prechodu 
by sa preto mal prispôsobiť tak, aby bolo 
možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide 
o vývoj centrálneho SIS II.

(6) Je potrebné prispôsobiť právny rámec 
tak, aby umožňoval prechod na možné 
alternatívne technické riešenia v prípade, 
že skúšky preukážu, že SIS II sa nedá 
úspešne realizovať. Opis technických 
prvkov architektúry prechodu by sa preto 
mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj iné 
technické riešenie, pokiaľ ide o vývoj 
centrálneho SIS II. Všetky technické 
riešenia by mali byť založené 
na najlepších dostupných technológiách, 
mali by byť nákladovo efektívne 
a vykonávané v súlade s presným a 
primeraným harmonogramom. Malo by 
sa jednoznačne uviesť, že právny rámec 
ustanovený nariadením (ES) č. 1987/2006 
platí pre všetky riešenia, bez ohľadu 
na ich technickú povahu.

Or. en
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Odôvodnenie

Ak by sa súčasné skúšky SIS II ukázali ako nedostatočné, prechod na alternatívny scenár by 
bol realistickou možnosťou. Právny text, ktorý sa v súčasnosti skúma, by to mal zohľadniť. 
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s vývojom SIS II treba jasne povedať, že riešenia budú 
prijateľné len vtedy, ak budú nákladovo efektívne a budú obsahovať presný harmonogram. 
Nariadenie (ES) č. 1987/2006 poskytuje komplexný rámec, pokiaľ ide o zaobchádzanie 
s údajmi, ich ochranu a právnu nápravu. Tento rámec prijatý v rámci postupu 
spolurozhodovania by mal rovnako platiť pre každé technické riešenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Keďže Parlament vo svojom 
postavení spoluzákonodarcu nesie 
zodpovednosť za zriadenie, prevádzku 
a využívanie druhej generácie 
Schengenského informačného systému 
ako je stanovené v nariadení (ES) 
č. 1987/2006, a keďže prechod sa 
financuje z rozpočtu Spoločenstva, 
za ktorý je Parlament tiež 
spoluzodpovedný, Parlament by mal byť 
zapojený do rozhodovacieho procesu 
týkajúceho sa prechodu; kladné 
stanovisko Parlamentu vychádzajúce 
z informácií Komisie o výsledkoch skúšok 
by sa malo vyžadovať ešte 
pred prechodom na nový Schengenský 
informačný systém,

Or. en

Odôvodnenie

Otázky týkajúce sa SIS II spadajú do postupu spolurozhodovania od 1. januára 2005. Proces 
prechodu je financovaný z rozpočtu Spoločenstva, za ktorý je Parlament spoluzodpovedný. 
Z toho vyplýva, že rozhodnutie týkajúce sa prechodu by už nemala Komisia a/alebo Rada 
prijať samostatne, práve naopak, Parlament by sa mal podieľať na tomto rozhodovacom 
procese.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:
“1. Schengenský informačný systém (SIS) 
zriadený v súlade s ustanoveniami hlavy 
IV Schengenského dohovoru z roku 1990 
(SIS 1+) sa nahrádza novým systémom, 
Schengenským informačným systémom II 
(SIS II), alebo akýmkoľvek iným 
technickým riešením, ktoré je založené 
na najlepších dostupných technológiách, 
pre ktoré je stanovený presný a primeraný 
harmonogram jeho realizácie 
a z hľadiska nákladov je výrazne 
efektívne. Zriadenie, prevádzka 
a využívanie tohto nového systému sú 
upravené v nariadení (ES) č. 1987/2006."

Or. en

Odôvodnenie

Ak by sa súčasné skúšky SIS II ukázali ako nedostatočné, prechod na alternatívny scenár by 
bol realistickou možnosťou. Právny text, ktorý sa v súčasnosti skúma, by to mal zohľadniť. 
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s vývojom SIS II treba jasne povedať, že riešenia budú 
prijateľné len vtedy, ak budú nákladovo efektívne a budú obsahovať presný harmonogram. 
Nariadenie (ES) č. 1987/2006 poskytuje komplexný rámec, najmä pokiaľ ide o ochranu 
údajov. Tento rámec prijatý v rámci postupu spolurozhodovania by mal rovnako platiť 
pre každé technické riešenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1a. V článku 1 sa vkladá tento odsek:
“1a. Ak dôjde k prerušeniu súčasného 
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projektu SIS II a použije sa iné technické 
riešenie, odkazy na SIS II uvedené 
v tomto nariadení sa musia upraviť tak, 
aby odkazovali na použité technické 
riešenie."

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné preskúmanie nástrojov prechodu by malo zohľadniť skutočnosť, že systém SIS II ešte 
nebol úspešne odskúšaný a že Rada považuje systém SIS 1+ RE za eventuálny plán, ktorý 
bude existovať až dovtedy, kým nebudú ukončené plánované medzníkové skúšky. V prípade, že 
medzníkové skúšky zlyhajú, musí byť možné prejsť rýchlo na alternatívne riešenie, 
bez meškania spôsobeného ďalším preskúmaním právneho rámca. Z toho dôvodu musí byť 
tento návrh právneho textu dostatočne flexibilný, aby bolo možné prispôsobiť ho akémukoľvek 
technickému riešeniu, nielen systému SIS II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

“2. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 
SIS 1+, vykonajú prechod z N.SIS na 
N.SIS II s využitím dočasnej architektúry 
prechodu a s podporou Francúzska a 
Komisie.“

“2. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 
SIS 1+, vykonajú najneskôr do 31. 
decembra 2011 prechod z N.SIS na N.SIS 
II s využitím dočasnej architektúry 
prechodu a s podporou Francúzska a 
Komisie. V prípade, že sa realizuje 
technické riešenie uvedené v článku 11 
ods. 5 písm. a), tento dátum sa môže 
zmeniť v súlade s postupom stanoveným 
v článku 17 ods. 2."

Or. en

Odôvodnenie

Podľa súčasnej legislatívy mal byť prechod ukončený k 30. septembru 2009 alebo najneskôr 
k 30. júnu 2010, za podmienky, že sa využije predĺženie lehoty dostupné prostredníctvom 
komitológie. Komisia toto ustanovenie využila a preložila dátum na 20. júna 2010. Doložka 
o skončení účinnosti by sa mala dodržať. Nový dátum by mal byť v súlade s novými odhadmi, 
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ktoré uvádzajú, že systém SIS II bude sprevádzkovaný do konca roku 2011. Komisii by sa mal 
povoliť určitý stupeň flexibility potrebný na stanovenie neskoršieho dátum v rámci 
komitologického postupu, čím by sa zastrešila možnosť potreby prejsť zo systému SIS II 
na alternatívny scenár v prípade, že výsledky skúšok nebudú uspokojujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V článku 11 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
“5. Prepnutie, ktoré sa plánuje v rámci 
procesu prechodu, sa vykoná 
po odsúhlasení uvedenom v článku 8 ods. 
7 a potom, ako Parlament zaujal kladné 
stanovisko na základe informácií 
o výsledkoch skúšky, ktoré poskytla 
Komisia v súlade s článkom 55 ods. 4 
nariadenia (ES) č. 1987/2006.“

Or. en

Odôvodnenie

Otázky týkajúce sa SIS II spadajú do postupu spolurozhodovania od 1. januára 2005. Proces 
prechodu je financovaný z rozpočtu Spoločenstva, za ktorý je Parlament spoluzodpovedný. 
Z toho vyplýva, že rozhodnutie týkajúce sa prechodu by už nemala Komisia a/alebo Rada 
prijať samostatne; práve naopak, Parlament by sa mal podieľať na tomto rozhodovacom 
procese.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. V článku 11 sa dopĺňa tento odsek:
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“5a. Vývoj SIS II sa môže dosiahnuť 
realizáciou alternatívneho technického 
riešenia.“

Or. en

Odôvodnenie

Článok 11, v ktorom sú opísané jednotlivé kroky prechodu, by mal obsahovať zmienku 
o možnom alternatívnom scenári pre prípad, že projekt SIS II nebude úspešný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 17a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné 
povinnosti a činnosti Komisie, Francúzska 
a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na 
SIS 1+, sa týmto zriaďuje skupina 
technických expertov nazvaná „Rada pre 
globálne riadenie programu“ (ďalej len 
„GPMB“). GPMB poskytuje fórum na 
koordináciu centrálneho a vnútroštátnych 
projektov SIS II.

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné 
povinnosti a činnosti Komisie, Francúzska 
a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na 
SIS 1+, sa týmto zriaďuje skupina 
technických expertov nazvaná „Rada pre 
globálne riadenie programu“ (ďalej len 
„GPMB“). GPMB zabezpečuje fórum na 
podporu rozvoja centrálneho projektu SIS 
II. Uľahčí sa tým konzistentnosť 
a zabezpečí koordinácia centrálneho 
projektu SIS II a vnútroštátnych projektov 
SIS II.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa jasnejšie vymedziť právomoci GPMB, čo by jej umožnilo zohrávať aktívnu úlohu 
v riadení rozvoja druhej generácie systému SIS a procesu prechodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 17a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Radu GPMB tvorí maximálne 10 
expertov. Maximálne osem expertov
a rovnaký počet náhradníkov určia členské 
štáty konajúce v rámci Rady. Dvoch
expertov a dvoch náhradníkov určí 
spomedzi úradníkov Komisie generálny 
riaditeľ zodpovedného generálneho 
riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach 
GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci 
Komisie, ktorí sú zainteresovaní 
na preberaných otázkach.

2. Radu GPMB tvorí maximálne 10 členov, 
ktorí sú schopní aktívne sa podieľať 
na vývoji SIS II. Maximálne osem členov 
a rovnaký počet náhradníkov určia členské 
štáty konajúce v rámci Rady. Maximálne 
dvoch členov a dvoch náhradníkov určí 
spomedzi úradníkov Komisie generálny 
riaditeľ zodpovedného generálneho 
riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach 
GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci 
Komisie a experti z členských štátov, ktorí 
sú zainteresovaní na preberaných otázkach.

Or. en

Odôvodnenie

GPMB by mala byť zložená z obmedzeného počtu stálych členov. Mali by to byť experti, ktorí 
majú osobitné schopnosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie pokroku v projekte SIS II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1104/2008
Článok 19 – odsek 1 - posledná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Jeho účinnosť sa končí v deň, ktorý 
stanoví Rada konajúca v súlade s článkom 
55 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006.“

Jeho účinnosť sa končí v deň, ktorý stanoví 
Rada konajúca v súlade s článkom 55 ods. 
2 nariadenia (ES) č. 1987/2006, 
a v každom prípade najneskôr 
31. decembra 2013.“

Or. en

Odôvodnenie

Podľa súčasnej legislatívy mal byť prechod ukončený k 30. septembru 2009 alebo najneskôr 
k 30. júnu 2010 za podmienky, že sa využije predĺženie lehoty dostupné prostredníctvom 
komitológie. Komisia toto ustanovenie využila a preložila dátum na 20. júna 2010. Doložka 
o skončení účinnosti by sa mala dodržať. Nový dátum by mal byť v súlade s novými odhadmi, 
ktoré uvádzajú, že systém SIS II bude sprevádzkovaný do konca roku 2011. Komisii by sa mal 
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povoliť určitý stupeň flexibility potrebný na stanovenie neskoršieho dátum v rámci 
komitologického postupu, čím by sa zastrešila možnosť potreby prejsť zo systému SIS II 
na alternatívny scenár v prípade, že výsledky skúšok nebudú uspokojujúce.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Na ustanoveniach o zriadení, prevádzke a využívaní systému SIS II sa Parlament a Rada 
dohodli 20. decembra 2006 v rámci postupu spolurozhodovania v prvom čítaní, v snahe 
vyhnúť sa zdĺhavým odkladom.

Tieto právne nástroje nadobudnú účinnosť v členských štátoch zúčastňujúcich sa na systéme 
SIS I+ až keď Rada určí dátum jednohlasným rozhodnutím svojich členov zastupujúcich 
vlády týchto zúčastnených členských štátov. Predtým než bude systém sprevádzkovaný, musí 
byť riadne odskúšaný, aby sa overilo, či SIS II môže fungovať v súlade s technickými a
funkčnými požiadavkami stanovenými v právnych nástrojoch a ďalšími požiadavkami ako 
odolnosť, dostupnosť a výkonnosť.

Len po tom, čo budú skúšky SIS II úspešne ukončené, bude možné prejsť k ďalšiemu kroku: 
prechodu užívateľov SIS I+ na prostredie SIS II, pri ktorom by mal byť dátum prechodu 
rovnaký pre všetky členské štáty, tzv. jednorazový prechod.

Pôvodne sa mal prechod vzťahovať na 15 členských štátov (počet členov v tom čase) a 
očakávalo sa, že celý proces bude trvať približne osem hodín. Žiaľ, vzhľadom na všetky 
oneskorenia a skutočnosť, že počet zúčastnených krajín sa takmer zdvojnásobil, sa proces 
prechodu stal oveľa zložitejším a náročnejším a bude si vyžadovať viac času na zadanie 
údajov do siete.

V snahe znížiť vysoké riziko prerušenia služby počas spoločného prechodu, boli v roku 2008 
schválené dva právne nástroje, ktorých cieľom je vytvoriť právny rámec riadenia prechodu, 
v ktorom budú počas tohto prechodného obdobia existovať dva systémy súčasne.

Rozhodlo sa, že sa vytvorí dočasná technická architektúra, vďaka ktorej budú môcť SIS 1+ 
a niektoré technické súčasti architektúry SIS II fungovať paralelne na obmedzený prechodný 
čas; zároveň bolo vyvinuté úsilie objasniť podmienky, postupy, zodpovednosť a financovanie 
procesu prechodu ako aj podstatný právny rámec platný počas prechodu.

Zaviedol sa nový technický nástroj, tzv. prevodník, na prevod a synchronizáciu údajov medzi 
systémami SIS 1+ a SIS II. Prevodník prepojí centrálny systém SIS 1 a centrálny systém SIS 
II, čo umožní spracovávať tie isté informácie a čím sa zabezpečí, že členské štáty, ktorým sa 
už podarilo prepojenie na SIS II, ostanú na tej istej úrovni ako štáty, ktoré sú ešte stále 
pripojené na SIS 1+.

Doplnila sa aj nová funkcia, tzv. spätný režim, aby táto dočasná technická architektúra mohla 
fungovať.

Začatím prevádzky SIS II sa ukončí fáza vývoja a nadobudne účinnosť právny základ systému 
SIS II. Fáza prechodu bude teda musieť byť logicky poslednou úlohou v rámci usmernení 
na vývoj SIS II, z čoho vyplýva, že mandát Komisie na vývoj SIS II musí pre Komisiu platiť 
až dovtedy, kým nezačne prevádzka systému SIS II. Mandát by mal zahŕňať všetky úlohy 
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vymedzené v právnych nástrojoch SIS II ako napr. základné predpoklady vrátane opravy 
všetkých blokovaní a systémových porúch zistených počas skúšobných fáz a zabezpečiť 
všetky potrebné nástroje, ako sú skúšobné platformy a zdroje, v záujme odovzdania 
bezchybne fungujúceho systému.

Návrhy prechodu

Prvý legislatívny balík, na základe ktorého bola Komisia vyzvaná, aby vyvinula SIS druhej 
generácie, bol platný do 31. decembra 2006 a neskôr bola jeho platnosť predĺžená do 31. 
decembra 2008. Súčasné nástroje prechodu, nariadenie Rady (ES) 1140/2008 a rozhodnutie 
Rady 2008/839/SVV, stanovujú, že prechod by sa mal ukončiť najneskôr do 30. septembra 
2009. V prípade potreby by Komisia mohla túto lehotu predĺžiť uplatnením komitologického 
postupu pred skončením účinnosti nástrojov prechodu. V doložke o skončení účinnosti je ako 
koniec účinnosti stanovený 30. jún 2010.

Komisia sa rozhodla posunúť dátum ukončenia prechodu na 30. júna 2010 na základe 
komitologického postupu. Súčasné odhady však naznačujú, že prechod nebude ukončený 
do tohto dátumu. Preto Komisia navrhuje ďalšiu zmenu nástrojov prechodu skôr, ako sa 
skončí ich účinnosť.

Podľa najnovších predpovedí by sa prechod mohol ukončiť do konca roka 2011. V správe 
o pokroku vývoja SIS II, ktorú Komisia uverejnila v októbri 2009, sa uvádza, že v poslednom 
štvrťroku 2009 a v lete 2010 sa majú vykonať dve tzv. medzníkové skúšky SIS II. Podľa 
záverov Rady zo 4. – 5. júna 2009 súčasný projekt SIS II pokračuje ako prioritný, existuje 
však plán pre prípad nepredvídaných okolností (SIS 1+RE).

Z týchto dôvodov Komisia predložila nový balík návrhov (KOM(2009)508 a 509), ktorými sa 
menia a dopĺňajú dva právne nástroje prechodu zo systému SIS 1+ na SIS druhej generácie.

Rozsah pôsobnosti návrhov

1. Vypustenie doložiek o skončení účinnosti

Podmienky prechodu nebudú splnené do 30. júna 2010. Podľa súčasného znenia poslednej 
vety čl. 19 obidvoch nástrojov sa ich účinnosť má skončiť najneskôr 30. júna 2010. Preto je 
hlavným cieľom návrhov zmeniť doložky o skončení účinnosti týchto nástrojov, aby sa 
predišlo uplynutiu ich účinnosti. Komisia navrhuje túto doložku úplne vypustiť, tzn. že sa 
nestanoví žiadny ďalší dátum skončenia účinnosti týchto nástrojov.

Skutočnosť, že Komisia nie je schopná navrhnúť možný dátum začatia prevádzky SIS II, je 
nemysliteľná a vyvoláva závažné pochybnosti o spôsobe riadenia projektu.

2. Flexibilita vývojového procesu systému SIS II a alternatívne technické riešenia

Podľa návrhu Komisie by sa navrhované zmeny uplatnili aj vtedy, ak by sa v prípade 
neúspešného projektu SIS II prešlo z SIS II na alternatívne riešenie, akým je SIS 1+ RE.
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V tejto súvislosti Komisia navrhuje zmeniť a doplniť článok 4 a článok 10 ods. 3 nástrojov a 
podľa potreby doplniť formuláciu. Tieto zmeny by znamenali, že uvedený prechodník, 
technický prvok, ktorý sa výlučne spája s projektom SIS II, by sa už ďalej nepovažoval 
za základný technický prvok architektúry prechodu.

3. Zriadenie Rady pre globálne riadenie programu (GPMB)

Komisia ďalej navrhuje zaradiť do právnych nástrojov Radu pre globálne riadenie programu, 
a to prostredníctvom nového článku 17 písm. a). GPMB je skupina 10 technických expertov: 
8 expertov z členských štátov a 2 úradníci Komisie. Bola vytvorená s cieľom umožniť 
účinnejšiu koordináciu práce Komisie a členských štátov počas procesu prechodu. Vo svojich 
záveroch zo 4. – 5. júna 2009 o novom smerovaní SIS II Rada požiadala Komisiu, aby 
posilnila riadiacu štruktúru a zabezpečila lepšie zapojenie GPMB. Ak by došlo k začleneniu 
GPMB do právneho základu, umožnilo by to taktiež, aby sa jej administratívne náklady 
a cestovné výdavky vyplývajúce z jej činnosti financovali z rozpočtu Spoločenstva.

Názor spravodajcu

Parlament opakovane vyjadril poľutovanie nad meškaním vývoja projektu SIS II. Urobil tak 
napr. 22. októbra 2009 prijatím uznesenia o pokroku Schengenského informačného systému II 
a vízového informačného systému. Opätovne vyjadril svoju hlbokú nespokojnosť 
s oneskorením začatia prevádzky SIS II a vyzval Komisiu a Radu, aby ho po medzníkovej 
skúške č. 1 z decembra 2009 informovali o výsledkoch skúšky a ďalších krokoch. Parlament 
taktiež žiadal plnú transparentnosť v súvislosti s procesom realizácie SIS II.

Odporúčania spravodajcu:

- Vzhľadom na závažné oneskorenie a obrovské náklady vyplývajúce z projektu SIS II 
by sa malo v právnom základe stanoviť, že každé technické riešenie musí byť založené 
na najlepších dostupných technológiách a spĺňať kritériá presného a primeraného 
harmonogramu a prijateľnej efektívnosti nákladov.

- Doložka o skončení účinnosti by sa mala ponechať. Komisii by sa mal povoliť istý 
stupeň flexibility, aby mohla upraviť dátumy prostredníctvom komitológie, s cieľom 
prispôsobiť právny rámec alternatívnym riešeniam pre prípad, že by sa projekt SIS II 
ukázal neprijateľným.

- Veľmi dôležité je, aby proces prechodu naďalej podliehal kontrole Parlamentu. Ako 
spoluzákonodarca je Parlament zodpovedný za právny základ SIS II, ako súčasť 
rozpočtového orgánu je povinný dohliadať na prechod, ktorý je financovaný 
z rozpočtu Spoločenstva.

- Z tých istých dôvodov by Parlament už nemal byť vylúčený z rozhodovacieho procesu 
týkajúceho sa prechodu. Pred prechodom na nový systém by mal byť plne 
informovaný o výsledkoch skúšok a predložiť kladné stanovisko.

- Vzhľadom na skutočnosť, že ukončenie procesu prechodu ani technické riešenie zatiaľ 
nie sú isté, zákonodarný orgán musí jednoznačne uviesť, že právny rámec zamýšľaný 
pre SIS II sa bude uplatňovať na všetky technické riešenia, bez ohľadu na to, ktoré 
z nich sa prípadne vyberie.
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Zriadenie GPMB a jej formálne začlenenie do riadiacej štruktúry SIS II sú vítanými krokmi 
do takej miery, do akej posilnia spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou a umožnia
poskytovanie priamej podpory členských štátov centrálnemu projektu SIS II. Takisto je 
dôležité obmedziť počet expertov, aby sa zabezpečila účinnosť, ako aj vysoká efektívnosť 
nákladov.

V prípade, že projekt SIS II neprinesie žiaduce výsledky, Parlament si vyhradzuje právo 
požiadať Dvor audítorov o vykonanie hĺbkového auditu týkajúceho sa spôsobu riadenia 
projektu SIS II a finančných dôsledkov pre rozpočet Spoločenstva.

Vplyv blížiaceho sa nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy

Tento návrh správy je jednou z dvoch správ, na ktoré bude mať vplyv nadobudnutie účinnosti 
Lisabonskej zmluvy plánované na 1. decembra 2009. Právny základ prvého návrhu Komisie 
KOM(2009)508 bude pravdepodobne zahrnutý do tzv. súhrnného oznámenia, ktoré Komisia 
v súčasnosti pripravuje. Právny základ druhého návrhu Komisie, KOM(2009)509, spadá 
do tretieho piliera. Keďže tretí pilier sa zruší, bude potrebný nový návrh. Počas legislatívneho 
postupu sa budú musieť vziať do úvahy nové ustanovenia o národných parlamentoch, 
s ktorými bude potrebné konzultovať a ktorým sa bude musieť poskytnúť 8-týždňová lehota
na reakciu.


