
PR\798574SV.doc PE430.541v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

2009/0136(CNS)

7.12.2009

*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till 
andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
(KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Carlos Coelho



PE430.541v02-00 2/17 PR\798574SV.doc

SV

PR_CNS_title4am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 
Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 
om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II)
(KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2009)0508),

– med beaktande av artiklarna 67 och 66 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört 
parlamentet (C7-0244/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör ha ett nära samarbete under alla faser 
av migreringen för att fullborda processen.
En expertgrupp bör inrättas som ett 
komplement till den nuvarande 
organisatoriska strukturen.

(4) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör ha ett nära samarbete under alla faser 
av migreringen för att fullborda processen.
I rådets slutsatser om SIS II av den 26–
27 februari 2009 och den 4–5 juni 2009 
inrättas en informell grupp med experter 
från medlemsstaterna, kallad stödgruppen 
för det globala SIS II-programmet, med 
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syftet att förbättra samarbetet och ge 
direkt stöd från medlemsstaterna till det 
centrala SIS II-projektet. En expertgrupp 
med namnet ”stödgruppen för det globala 
SIS II-programmet” (stödgruppen) bör 
därför inrättas formellt i denna 
förordning, som ett komplement till den 
nuvarande organisatoriska strukturen. För 
att fungera på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt bör stödgruppen ha 
ett begränsat antal fasta medlemmar. 

Or. pt

Motivering

Det är viktigt att stödgruppens roll formaliseras i den rättsliga grunden. För 
ändamålsenlighetens och kostnadseffektivitetens skull bör gruppen ha ett tydligt uppdrag. Det 
bör vara en fast expertgrupp med ett begränsat antal medlemmar.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Man bör utarbeta en tekniskt 
beredskapsplan för att uppnå 
SIS II-funktionerna även om den 
ursprungliga lösningen inte skulle 
fungera. Beskrivningen av de tekniska 
aspekterna av migreringen bör således 
anpassas så att den lämnar utrymme för en 
alternativ teknisk lösning när det gäller 
utvecklingen av det centrala SIS II.

(6) Den rättsliga ramen måste anpassas så 
att migrering till eventuella alternativa 
tekniska lösningar tillåts om testerna 
skulle visa att SIS II inte kan genomföras 
med ett lyckat resultat. Beskrivningen av 
de tekniska aspekterna av migreringen bör 
således anpassas så att den lämnar 
utrymme för en alternativ teknisk lösning 
när det gäller utvecklingen av det centrala 
SIS II. Alla tekniska lösningar bör bygga 
på bästa tillgängliga teknik, vara 
kostnadseffektiva och genomföras inom 
en rimlig och tydlig tidsram. Det bör 
klargöras att den rättsliga ramen i 
förordning (EG) nr 1987/2006 ska 
tillämpas oavsett den valda lösningen och 
oberoende av dess tekniska beskaffenhet.

Or. pt
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Motivering

Om de pågående testerna av SIS II skulle misslyckas är en övergång till ett alternativt 
scenario en realistisk lösning. Den föreliggande juridiska texten måste ta hänsyn till detta.
Med tanke på erfarenheterna från utvecklingen av SIS II hittills måste det göras klart att 
enbart lösningar som är kostnadseffektiva och har en tydlig tidsram är acceptabla.
Förordning (EG) nr 1987/2006 ger en omfattande ram för hantering av data, uppgiftsskydd 
och rättsmedel. Denna ram, som antogs enligt medbeslutandeförfarandet, bör alltid tillämpas 
på alla tekniska lösningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Eftersom Europaparlamentet i sin 
egenskap av medlagstiftare ansvarar för
inrättande, drift och användning av andra 
generationen av Schengens 
informationssystem, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1987/2006, och 
eftersom migreringen finansieras genom 
EU:s budget, för vilken 
Europaparlamentet också delar ansvaret, 
bör parlamentet ingå i beslutsprocessen 
för migreringen. Innan övergången till 
det nya Schengens informationssystem 
påbörjas bör parlamentet ha gett sitt 
samtycke grundat på kommissionens 
information om testresultaten.

Or. pt

Motivering

Frågor rörande SIS II omfattas sedan 1 januari 2005 av medbeslutandeförfarandet.
Migreringen finansieras genom gemenskapsbudgeten, som parlamentet delar ansvaret för.
Därför bör beslut om migrering inte längre fattas av kommissionen och/eller rådet utan 
parlamentets medverkan, utan parlamentet bör ingå i beslutsprocessen.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1. Schengens informationssystem (SIS), 
som inrättades i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning IV i 1990 
års Schengenkonvention (SIS 1+), ska 
ersättas av ett nytt system, Schengens 
informationssystem II (SIS II), eller av 
någon annan teknisk lösning som är 
grundad på bästa tillgängliga teknik och 
som genomförs inom en rimlig och tydlig 
tidsram med avseende på genomförande 
och kostnadseffektivitet. Inrättandet, 
driften och användningen av det nya 
systemet regleras genom förordning 
(EG) nr 1987/2006.”

Or. pt

Motivering

Om de pågående testerna av SIS II skulle misslyckas är en övergång till ett alternativt 
scenario en realistisk lösning. Den föreliggande juridiska texten måste ta hänsyn till detta.
Med tanke på erfarenheterna från utvecklingen av SIS II hittills måste det göras klart att 
enbart lösningar som är kostnadseffektiva och har en tydlig tidsram är acceptabla.
Förordning (EG) nr 1987/2006 ger en omfattande rättslig ram, särskilt i fråga om 
uppgiftsskydd. Denna ram, som antogs enligt medbeslutandeförfarandet, bör alltid tillämpas 
på alla tekniska lösningar.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till:
”1a. Om det pågående SIS II-projektet 
avbryts och en annan teknisk lösning 
väljs ska hänvisningar till SIS II i denna 
förordning avse hänvisningar till den 
tekniska lösning som tillämpas.”

Or. pt

Motivering

I den pågående översynen av rättsakterna för migreringen bör hänsyn tas till att testerna av 
SIS II ännu inte har gett något lyckat resultat och att rådet behöll SIS 1+ RE som en 
beredskapsplan tills de tester som anges i etappmålen har slutförts. Om dessa tester för 
etappmålen misslyckas måste man snabbt kunna gå över till en alternativ lösning, utan de 
dröjsmål som ännu en översyn av den rättsliga ramen skulle medföra. Därför måste den 
juridiska texten göras flexibel i förslaget, så att den blir tillämplig på alla tekniska lösningar 
och inte bara på SIS II.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. De medlemsstater som deltar i SIS 1+ 
ska med stöd från Frankrike och 
kommissionen migrera från N.SIS till 
N.SIS II med hjälp av den provisoriska 
migreringsstrukturen.”

”2. De medlemsstater som deltar i SIS 1+ 
ska senast den 31 december 2011 med stöd 
från Frankrike och kommissionen migrera 
från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den 
provisoriska migreringsstrukturen. Om en 
annan sådan teknisk lösning som avses i 
artikel 11.5a väljs får detta datum ändras 
i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 17.2.”
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Or. pt

Motivering

Gällande lagstiftning fastställer tidsfristen för slutförandet av migreringen till den 
30 september 2009, med möjlighet till förlängning till senast den 20 juni 2010 genom ett 
kommittéförfarande. Kommissionen har utnyttjat denna möjlighet och har förlängt fristen till 
den 30 juni 2010. Klausulen om tidsfrister bör respekteras. Enligt nuvarande prognoser 
kommer SIS II att tas i drift i slutet av 2011 och den nya tidsfristen bör ligga i linje med detta. 
För att behålla möjligheten att övergå från SIS II till ett alternativt scenario i händelse av att 
testerna misslyckas bör kommissionen ha viss flexibilitet att förlänga denna frist genom ett 
kommittéförfarande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Artikel 11.5 ska ersättas med följande:
”5. Den omställning som föreskrivs i 
migreringsprocessen ska genomföras 
efter den validering som nämns i 
artikel 8.7 och efter det att 
Europaparlamentet har gett sitt samtycke 
på grundval av kommissionens 
information om testresultaten, i enlighet 
med artikel 55.4 i förordning (EG) 
nr 1987/2006.”

Or. pt

Motivering

Frågor rörande SIS II omfattas sedan 1 januari 2005 av medbeslutandeförfarandet.
Migreringen finansieras genom gemenskapsbudgeten, som parlamentet delar ansvaret för.
Därför bör beslut om migrering inte längre fattas av kommissionen och/eller rådet utan 
parlamentets medverkan, utan parlamentet bör ingå i beslutsprocessen.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I artikel 11 ska följande punkt läggas 
till:
”5a. SIS II får utvecklas med hjälp av en 
alternativ teknisk lösning.”

Or. pt

Motivering

I artikel 11 beskrivs de olika faserna i själva migreringen, och där bör också finnas en 
hänvisning till ett alternativt tekniskt scenario ifall SIS II-projektet inte kan genomföras.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 17a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att detta inverkar på 
ansvarsområdena och uppgifterna för 
kommissionen, Frankrike respektive de 
medlemsstater som medverkar i SIS 1+ 
inrättas härmed en expertgrupp med 
namnet stödgruppen för det globala 
SIS II-programmet (nedan kallad 
stödgruppen). Denna stödgrupp ska utgöra 
ett forum för samordning av centrala och 
nationella SIS II-projekt.

1. Utan att detta inverkar på 
ansvarsområdena och uppgifterna för 
kommissionen, Frankrike respektive de 
medlemsstater som medverkar i SIS 1+ 
inrättas härmed en expertgrupp med 
namnet stödgruppen för det 
globala SIS II-programmet (nedan kallad 
stödgruppen). Denna stödgrupp ska utgöra 
ett forum som bidrar till att utveckla det 
centrala SIS II-projektet och säkrar 
samstämmighet och samordning med
centrala och nationella SIS II-projekt.

Or. pt
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Motivering

Stödgruppens uppdrag bör definieras bättre, så att den aktivt kan bidra till utvecklingen av 
andra generationen av SIS och migreringsprocessen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 17a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödgruppen ska bestå av högst 
tio experter. Högst åtta experter och lika 
många ersättare ska utses av 
medlemsstaterna inom ramen för rådet.
Två experter och två ersättare som är 
tjänstemän vid kommissionen ska utses av 
generaldirektören för berört 
generaldirektorat inom kommissionen.
Andra tjänstemän från kommissionen med 
ett intresse i gruppens arbete får närvara 
vid stödgruppens sammanträden.

2. Stödgruppen ska bestå av högst 
tio medlemmar, som ska ha nödvändig 
kompetens att aktivt bidra till 
utvecklingen av SIS II. Högst åtta 
medlemmar och lika många ersättare ska 
utses av medlemsstaterna inom ramen för 
rådet. Högst två medlemmar och två 
ersättare som är tjänstemän vid 
kommissionen ska utses av 
generaldirektören för berört 
generaldirektorat inom kommissionen.
Andra tjänstemän från kommissionen och 
experter från medlemsstaterna med ett 
intresse i gruppens arbete får närvara vid 
stödgruppens sammanträden.

Or. en

Motivering

Stödgruppen bör bestå av ett begränsat antal fasta medlemmar. De bör vara experter, som 
har den kompetens och det specifika kunnande som krävs för att SIS II-projektet ska kunna 
avancera.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Denna förordning träder i kraft den 
tredje dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den upphör att gälla den 
dag som rådet fastställer i enlighet med 
artikel 55.2 i förordning (EG) 
nr 1987/2006.”

”Denna förordning träder i kraft den tredje 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. Den 
upphör att gälla den dag som rådet 
fastställer i enlighet med artikel 55.2 i 
förordning (EG) nr 1987/2006, dock senast 
den 31 december 2013.”

Or. pt

Motivering

Gällande lagstiftning fastställer tidsfristen för slutförandet av migreringen till den 
30 september 2009, med möjlighet till förlängning till senast den 20 juni 2010 genom ett 
kommittéförfarande. Kommissionen har utnyttjat denna möjlighet och har förlängt fristen till 
den 30 juni 2010. Klausulen om tidsfrister bör respekteras. Enligt nuvarande prognoser 
kommer SIS II att tas i drift i slutet av 2011 och den nya tidsfristen bör ligga i linje med detta.
För att behålla möjligheten att övergå från SIS II till ett alternativt scenario i händelse av att 
testerna misslyckas bör kommissionen ha viss flexibilitet att förlänga denna frist genom ett 
kommittéförfarande.
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MOTIVERING

Inledning

Rådet och Europaparlamentet kom den 26 december 2006 överens om bestämmelserna om 
inrättande, drift och användning av SIS II i första behandlingen under 
medbeslutandeförfarandet, då man ville undvika ytterligare förseningar.

Dessa rättsakter ska enligt planerna tillämpas på de medlemsstater som medverkar i SIS 1+ 
från och med de datum som ska fastställas av rådet, genom enhälligt beslut av de medlemmar 
som företräder regeringarna i de medlemsstater som medverkar i SIS 1+. Innan systemet kan 
tas i drift måste det testas till fullo för att bedöma om SIS II kan fungera i enlighet med de 
tekniska och funktionsmässiga kraven i dessa rättsakter samt i enlighet med 
icke-funktionsmässiga krav som till exempel robusthet, tillgänglighet och kapacitet.

Först efter det att samtliga SIS II-tester har gett goda resultat kan vi gå vidare till nästa steg: 
migreringen av SIS 1+-användare till SIS II-miljön, där migreringen bör ske samtidigt och i 
en enda fas i alla medlemsstater.

Den ursprungliga planen var att migrera 15 medlemsstater (antalet medlemsstater på den 
tiden) på 8 timmar. På grund av alla förseningar, och eftersom antalet deltagande länder 
nästan fördubblades, blev tyvärr denna migreringsprocess mycket mer komplicerad och 
besvärlig, och det kommer att ta längre tid att ladda nätverket.

I syfte att skaffa sig de redskap som krävs för att hantera de stora riskerna för driftsstörningar 
under den gemensamma övergången godkände man 2008 två rättsakter som skulle ge en 
rättslig ram för migreringen, där de två systemen kommer att samexistera tillfälligt under en 
viss tidsrymd.

Man bestämde att inrätta en provisorisk teknisk struktur som skulle göra det möjligt att driva 
SIS 1+ och vissa tekniska delar av SIS II-strukturen parallellt under en begränsad 
övergångsperiod. Samtidigt ville man klargöra villkoren, förfarandena och ansvarsområdena i 
samband med migreringsprocessen och finansieringen av den, liksom vilken materiell rättslig 
ram som är tillämplig under migreringen.

Ett nytt tekniskt verktyg (en konverterare) infördes, som möjliggör en konvertering och 
synkronisering av data mellan SIS 1+ och SIS II. Konverteraren kopplar samman 
centralsystemet för SIS 1+ med centralsystemet för SIS II, så att båda systemen kan behandla 
samma uppgifter samtidigt som medlemsstater som redan har anslutits till SIS II stannar kvar 
på samma nivå som de som fortfarande är anslutna till SIS 1+. 

En ny funktion (en ”backväxel”) har också lagts till för att underlätta funktionen för denna 
provisoriska tekniska struktur.

Driftsstarten för SIS II innebär slutet på utvecklingsfasen, och början på tillämpningen av den 
rättsliga grunden för SIS II. Följaktligen måste migreringsfasen komma sist under 
utvecklingsmandatet för SIS II. Det innebär att kommissionen behöver ett utvecklingsmandat 
för SIS II som är giltigt ända till driftsstarten av SIS II, om den ska kunna utföra alla uppgifter 
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som definierats som villkor i rättsakterna om SIS II. Det handlar bland annat om att korrigera 
alla programfel som upptäckts under testfaserna och att fastställa alla förhandsvillkor och 
tillhandahålla alla nödvändiga verktyg som till exempel testplattformar och testresurser, med 
målet att åstadkomma ett perfekt fungerande system.

Förslag för migreringen

Det första lagstiftningspaketet, i vilket kommissionen fick i uppdrag att utveckla andra 
generationen av SIS, gällde till den 31 december 2006, men giltighetstiden förlängdes senare 
till den 31 december 2008. Enligt de aktuella rättsakterna om migreringen, rådets förordning 
(EG) nr 1104/2008 och rådets beslut 2008/339/RIF, skulle migreringen vara slutförd senast 
den 30 september 2009. Kommissionen hade vid behov möjligheten att förlänga fristen 
genom kommittéförfarandet till slutet av rättsakternas giltighetstid. Denna bortre tidsgräns 
infaller den 30 juni 2010. 

Kommissionen utnyttjade möjligheten att skjuta upp tidsfristen för slutförandet av 
migreringen genom kommittéförfarandet till den 30 juni 2010. Enligt aktuella prognoser 
kommer dock migreringen inte att vara slutförd inom denna tidsfrist. Därför föreslår 
kommissionen att rättsakterna ska ändras en gång till innan de upphör att gälla.

De senaste prognoserna indikerar att migreringen skulle kunna vara fullbordad i slutet av 
2011. Enligt den lägesrapport om utvecklingen av SIS II som kommissionen offentliggjorde i 
oktober 2009 planeras de två så kallade etappmålstesterna för SIS II att äga rum fjärde 
kvartalet 2009 respektive sommaren 2010. Enligt rådets slutsatser av den 4–5 juni 2009 ska 
man fortsatt ge företräde åt det nuvarande SIS II-projektet men samtidigt hålla en 
beredskapsplan i reserv för SIS 1+ RE. 

Av dessa skäl har kommissionen lagt fram detta nya förslagspaket (KOM(2009)0508 och 
KOM(2009)0509) om ändring av de två rättsakterna om migrering från SIS 1+ till andra 
generationen av SIS. 

Förslagens räckvidd

1. Avskaffandet av de bortre tidsgränserna

De nödvändiga förutsättningarna för att genomföra migreringen kommer antagligen inte att 
vara uppfyllda före den 30 juni 2010. Enligt i artikel 19 i dess nuvarande lydelse i båda 
rättsakterna upphör dessa att gälla senast den 30 juni 2010. Därför är målet med förslagen 
först och främst att ändra bestämmelserna om den bortre tidsgränsen i rättsakterna för att 
förhindra att giltighetstiden löper ut. Kommissionen föreslår att helt och hållet ta bort den 
bortre tidsgränsen och inte längre ange någon sista giltighetsdag för rättsakterna.

Att kommissionen inte är i stånd att föreslå ett möjligt datum för driftsstarten av SIS II är helt 
oacceptabelt och väcker stora frågetecken kring hur projektet sköts.

2. Införandet av flexibilitet för att utveckla SIS II samt alternativa tekniska lösningar

Enligt kommissionens förslag skulle de föreslagna ändringarna också omfatta en övergång 
från SIS II-projektet, om det inte skulle slutföras med lyckat resultat, till ett alternativt 
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scenario som till exempel SIS 1+ RE. I detta syfte föreslår kommissionen att artiklarna 4 
och 10.3 i rättsakterna ändras genom införandet av orden ”i den utsträckning som krävs”. 
Dessa ändringar skulle innebära att den så kallade konverteraren, ett tekniskt verktyg som 
uteslutande är kopplat till SIS II-projektet, inte längre betraktas som en obligatorisk teknisk 
komponent i migreringsstrukturen.

3. Införandet av stödgruppen för det globala SIS II-programmet

Vidare föreslår kommissionen att stödgruppen för det globala SIS II-programmet införs 
genom rättsakterna i en ny artikel 17a. Stödgruppen består av tio tekniska experter, åtta från 
medlemsstaterna och två tjänstemän från kommissionen. Den inrättades för att åstadkomma 
en bättre samordning mellan kommissionens och medlemsstaternas arbete under 
migreringsprocessen. I sina slutsatser om den vidare utvecklingen av SIS II av den 
4-5 juni 2009 uppmanade rådet kommissionen att förbättra förvaltningsstrukturen och att i 
högre grad integrera stödgruppen i denna. Om stödgruppen integrerades i den rättsliga 
grunden skulle också de administrativa kostnaderna och resekostnaderna kunna finansieras 
genom gemenskapsbudgeten.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden vill påminna om att Europaparlamentet redan vid ett flertal tillfällen har 
beklagat alla förseningar i SIS II-projektet. Senast skedde detta den 22 oktober 2009, då 
parlamentet antog en resolution om Schengens informationssystem II och 
Informationssystemet för viseringar. Ännu en gång uttryckte parlamentet då djup oro över 
förseningarna i driftsstarten av SIS II. Man begärde också att kommissionen och rådet skulle 
underrätta parlamentet om testresultaten och framtida åtgärder omedelbart efter slutförandet 
av det första etappmålstestet, som planeras till december 2009. Parlamentet krävde också full 
insyn i genomförandeprocessen för SIS II.

Föredraganden ger följande rekommendationer:

– Med tanke på att SIS II-projektet har tyngts av allvarliga förseningar och stora kostnader 
bör det i den rättsliga grunden slås fast att alla tekniska lösningar måste bygga på bästa 
tillgängliga teknik, hålla en rimlig och tydlig tidsram och uppfylla kriterierna för 
kostnadseffektivitet.

– Den bortre tidsgränsen bör behållas. Kommissionen bör ges viss flexibilitet och kunna 
anpassa datumen genom kommittéförfarandet, i syfte att anpassa den rättsliga ramen till 
ett alternativt scenario om SIS II-projektet skulle misslyckas. 

– Migreringsprocessen bör fortfarande kontrolleras av parlamentet som, utöver att vara 
medlagstiftare för den rättsliga grunden för SIS II, också utgör en del av 
budgetmyndigheten, och utövar därmed tillsyn över åtgärder som finansieras genom 
gemenskapsbudgeten.

– Av samma skäl bör parlamentet inte längre utestängas från besluten om migreringen. Före 
övergången till det nya systemet bör parlamentet få fullständig information om 
testresultaten och ge sitt samtycke.
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– Eftersom osäkerhet fortfarande råder om såväl när migreringen kan slutföras som vilken 
teknisk lösning som kommer att väljas måste lagstiftaren se till att den rättsliga ram som 
är avsedd för SIS II är tillämplig oavsett vilken teknisk lösning som slutligen väljs.

Inrättandet av stödgruppen och dess formella integrering i förvaltningsstrukturen för SIS II 
kan ses som ett positivt steg för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och 
kommissionen, liksom för att ge direkt stöd från medlemsstaterna till det centrala 
SIS II-projektet. För ändamålsenlighetens och kostnadseffektivitetens skull är det också 
viktigt att begränsa antalet experter.

Om SIS II-projektet skulle misslyckas förbehåller sig parlamentet rätten att uppmana 
Europeiska revisionsrätten att genomföra en ingående revision av hur SIS II-projektet har 
skötts och dess finansiella konsekvenser för gemenskapsbudgeten.

Följderna av Lissabonfördragets ikraftträdande

Föredraganden framhåller att detta förslag till betänkande utgör en del av ett paket med två 
betänkanden, som kommer att påverkas av Lissabonfördragets ikraftträdande den 
1 december 2009. Den rättsliga grunden för kommissionens första förslag, KOM(2009)0508, 
kommer förmodligen att infogas i det meddelande som avser båda rättsakterna och som 
kommissionen för närvarande håller på att förbereda. Den rättsliga grunden för 
kommissionens andra förslag, KOM(2009)0509, omfattas av den tredje pelaren. Eftersom den 
tredje pelaren avskaffas kommer det att behövas ett nytt förslag. Under 
lagstiftningsförfarandet kommer man att bli tvungen att beakta de nya bestämmelserna om de 
nationella parlamenten, som nu måste rådfrågas och har åtta veckor på sig att svara.


