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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της 
απόφασης 2008/839/ΔΕΥ σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)
(COM(2010)0015 – C7-0000/2010 – 2010/0006(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0015),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 74 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0000/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών
(A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά 
κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της 
μετάβασης για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. Πρέπει να δημιουργηθεί μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων για να 
συμπληρωθεί η τρέχουσα οργανωτική 

(4) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά 
κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της 
μετάβασης για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου για το 
SIS ΙΙ στις 26-27 Φεβρουαρίου 2009 και 
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δομή. στις 4-5 Ιουνίου 2009, συγκροτήθηκε ένας 
ανεπίσημος φορέας που αποτελείται από 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και 
ορίζεται ως το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνολικού Προγράμματος, με στόχο να 
ενισχύσει τη συνεργασία και να 
προσφέρει άμεση υποστήριξη από τα 
κράτη μέλη στο κεντρικό σχέδιο SIS ΙΙ.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να δημιουργηθεί 
επισήμως, βάσει του παρόντος 
κανονισμού, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, 
που καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνολικού Προγράμματος (GPMB), 
για να συμπληρωθεί η τρέχουσα 
οργανωτική δομή. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα από την άποψη του 
κόστους, τα μέλη του GPMB πρέπει να 
είναι μόνιμα και ο αριθμός τους
περιορισμένος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημοποιηθεί το GPMB σε νομική βάση. Η εντολή του πρέπει να είναι 
σαφής και, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα από άποψη 
κόστους, τα μέλη του GPMB πρέπει να είναι μόνιμα και ο αριθμός τους περιορισμένος.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να προβλεφθεί τεχνικό σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των 
λειτουργιών του SIS II. Επομένως, η 
περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της 
αρχιτεκτονικής μετάβασης πρέπει να 
προσαρμοσθεί για να επιτρέψει μια άλλη 
τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του 
κεντρικού SIS II.

(6) Επιβάλλεται να προσαρμοστεί το 
νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να καθίσταται 
δυνατή η μετάβαση σε ενδεχόμενες 
εναλλακτικές τεχνικές λύσεις σε 
περίπτωση που από δοκιμές αποδειχθεί 
ότι το SIS II δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί με επιτυχία. Η περιγραφή των 
τεχνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής 
μετάβασης πρέπει να προσαρμοσθεί για να 
επιτρέψει μια άλλη τεχνική λύση σχετικά 
με την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II. 
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Οποιεσδήποτε τεχνικές λύσεις πρέπει να 
βασίζονται στη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία, να είναι οικονομικά 
αποδοτικές και να υλοποιηθούν σύμφωνα 
με σαφές χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να 
είναι σαφές ότι το νομικό πλαίσιο που 
ορίζεται από την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ 
έχει εφαρμογή σε όλες τις τεχνικές λύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι τρέχουσες δοκιμές του SIS ΙΙ αποτύχουν, μια ρεαλιστική δυνατότητα είναι 
να ακολουθηθεί ένα εναλλακτικό σενάριο. Το παρόν νομικό κείμενο πρέπει να λάβει υπόψη 
αυτό το ενδεχόμενο. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες με την ανάπτυξη του SIS ΙΙ μέχρι 
στιγμής, πρέπει να καταστεί σαφές ότι αποδεκτές είναι μόνο λύσεις που είναι οικονομικά 
αποδοτικές και έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα. Η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ προβλέπει ένα 
περιεκτικό πλαίσιο όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων 
και τα ένδικα μέσα. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε και σε οποιαδήποτε 
τεχνική λύση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο είναι 
υπεύθυνο ως συννομοθέτης για την 
εγκαθίδρυση, λειτουργία και τη χρήση 
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς, όπως αυτό ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και στην 
απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, και δεδομένου 
ότι η μετάβαση χρηματοδοτείται από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό, για τον οποίο 
το Κοινοβούλιο είναι επίσης συνυπεύθυνο, 
το Κοινοβούλιο πρέπει να ενσωματωθεί 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
αφορά τη μετάβαση. Πριν από τη 
μετάβαση σε ένα νέο σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν πρέπει να 
απαιτείται μια ευνοϊκή γνωμοδότηση του 
Κοινοβουλίου, με βάση τις πληροφορίες 
που παρέχονται από την Επιτροπή, 
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σχετικά με τα δοκιμαστικά αποτελέσματα
των δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θέματα που αφορούν το SIS ΙΙ εμπίπτουν στο πλαίσιο της συναπόφασης από την 1η 
Ιανουαρίου 2005. Η διαδικασία της μετάβασης χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, για τον οποίο το Κοινοβούλιο είναι συνυπεύθυνο. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις 
σχετικά με τη μετάβαση δεν πρέπει πλέον να λαμβάνονται από την Επιτροπή και/ή το 
Συμβούλιο, με αποκλεισμό του Κοινοβουλίου, αλλά το Κοινοβούλιο πρέπει να ενσωματωθεί στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1, παράγραφος 1, 
τροποποιείται ως ακολούθως:
"1. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 
SIS 1+), το οποίο δημιουργήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV 
της σύμβασης του Σένγκεν 
αντικαθίσταται από νέο σύστημα, το 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS 
II) ή από οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση 
που βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία, σε λογικό και ακριβές 
χρονοδιάγραμμα και σε σωστή σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας. Η
δημιουργία, η λειτουργία και η χρήση 
του νέου συστήματος διέπεται από την 
απόφαση 2007/533/ΔΕΥ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι τρέχουσες δοκιμές του SIS ΙΙ αποτύχουν, μια ρεαλιστική δυνατότητα είναι 
να ακολουθηθεί ένα εναλλακτικό σενάριο. Το παρόν νομικό κείμενο πρέπει να λάβει υπόψη 
αυτό το ενδεχόμενο. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες με την ανάπτυξη του SIS ΙΙ μέχρι 
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στιγμής, πρέπει να καταστεί σαφές ότι αποδεκτές είναι μόνο λύσεις που είναι οικονομικά 
αποδοτικές και έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα. Η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ προβλέπει ένα 
περιεκτικό πλαίσιο όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων 
και τα ένδικα μέσα. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε και σε οποιαδήποτε 
τεχνική λύση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1α (νέο)
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Σε περίπτωση που το τρέχον σχέδιο 
SIS ΙΙ διακοπεί και εφαρμοσθεί 
διαφορετική τεχνική λύση, οι αναφορές 
του παρόντος κανονισμού στο SIS ΙΙ 
νοούνται ως αναφορές στην τεχνική λύση 
που θα εφαρμοσθεί."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα αναθεώρηση των μηχανισμών μετάβασης πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι το 
SIS ΙΙ δεν έχει δοκιμασθεί επιτυχώς ακόμη και ότι το Συμβούλιο επέλεξε το SIS Ι + RE ως 
εφεδρικό σχέδιο έως ότου πραγματοποιηθούν οι δοκιμές που ορίζονται στα ορόσημα. Σε 
περίπτωση αποτυχίας των δοκιμών οροσήμου που έχουν προγραμματισθεί, πρέπει να είναι 
δυνατή η μετάβαση σε μια εναλλακτική λύση, γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις, που θα 
προκληθούν από μια άλλη αναθεώρηση του νομικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, η παρούσα 
πρόταση πρέπει να καταστήσει ευέλικτο το νομικό κείμενο ώστε να εφαρμόζεται σε 
οποιαδήποτε τεχνική λύση και όχι μόνο στο SIS ΙΙ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο 
SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο 
N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή 
αρχιτεκτονική μετάβασης, με την 
υποστήριξη της Γαλλίας και της 
Επιτροπής.

2. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο 
SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο 
N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή 
αρχιτεκτονική μετάβασης, με την 
υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο. 
Σε περίπτωση που υλοποιηθεί άλλη 
τεχνική λύση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 11(5α), η ημερομηνία αυτή μπορεί 
να αλλάξει σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 17, παράγραφος 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

The current legislation set the date for the completion of the migration at 30 September 2009, 
with the possibility for extension, through comitology, until 30 June 2010 at the latest. The 
Commission did use this and extended the date until 30 June 2010. The sunset clause should 
be kept. The new date should be in line with the current forecasts that SIS II will become 
operational by the end of 2011. The Commission should be granted some flexibility again to 
extend the date through comitology, in order to cover the possible need to switch from SIS II 
to an alternative scenario in case the tests fail.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 11, παράγραφος 5, 
τροποποιείται ως ακολούθως:
"5. Η προβλεπόμενη μεταγωγή της 
διαδικασίας μετάβασης διεξάγεται μετά 
την επικύρωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 7 και αφού το 
Κοινοβούλιο έχει εκδώσει ευνοϊκή 
γνωμοδότηση με βάση πληροφορίες για 
τα αποτελέσματα των δοκιμών, που 
παρέχονται από την Επιτροπή σύμφωνα 
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με το άρθρο 71, παράγραφος 4 της 
απόφασης 2007/533/ΔΕΥ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θέματα που αφορούν το SIS ΙΙ εμπίπτουν στο πλαίσιο της συναπόφασης από την 1η 
Ιανουαρίου 2005. Η διαδικασία της μετάβασης χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, για τον οποίο το Κοινοβούλιο είναι συνυπεύθυνο. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις 
σχετικά με τη μετάβαση δεν πρέπει πλέον να λαμβάνονται από την Επιτροπή και/ή το 
Συμβούλιο, με αποκλεισμό του Κοινοβουλίου, αλλά το Κοινοβούλιο πρέπει να ενσωματωθεί στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3β (νέο)
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 11 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"5α. Η ανάπτυξη του SIS ΙΙ μπορεί να 
επιτευχθεί με την υλοποίηση 
εναλλακτικής τεχνικής λύσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11, το οποίο περιγράφει τα διάφορα στάδια της συγκεκριμένης μετάβασης, πρέπει να 
περιέχει αναφορά σε ενδεχόμενο εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση που το σχέδιο SIS ΙΙ δεν 
στεφθεί από επιτυχία.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 17α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών 
μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, 
θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα 
τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται 
«Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού 
Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το 
GPMB αποτελεί το φόρουμ για τον 
συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των 
εθνικών σχεδίων του SIS II.

1. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών 
μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, 
θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα 
τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται 
«Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού
Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το 
GPMB αποτελεί το φόρουμ που θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη του κεντρικού 
σχεδίου SIS ΙΙ και θα διευκολύνει τη 
συνοχή και θα εξασφαλίζει τον 
συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των 
εθνικών σχεδίων του SIS II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εντολή του GPMB πρέπει να οριστεί σαφέστερα, έτσι ώστε να του δοθεί δυνατότητα να 
συμμετάσχει ενεργά στη διαχείριση της ανάπτυξης του SIS δεύτερης γενεάς και της διαδικασίας 
μετάβασης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 17α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το GPMB αποτελείται κατ’ ανώτατο 
όριο από 10 εμπειρογνώμονες. Κατ’ 
ανώτατο όριο οκτώ εμπειρογνώμονες και 
ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου. Δύο εμπειρογνώμονες και 
δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον 
Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής 
Διεύθυνσης της Επιτροπής και 
προέρχονται από τους υπαλλήλους της 
Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB 
δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι 

2. Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο 
όριο από 10 μέλη, τα οποία έχουν την 
ικανότητα να συνεισφέρουν ενεργά στην 
ανάπτυξη του SIS ΙΙ.  Κατ' ανώτατο όριο 
οκτώ μέλη και ίσος αριθμός αναπληρωτών 
ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου. Κατ' ανώτατο όριο δύο 
μέλη και δύο αναπληρωτές ορίζονται από 
τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας 
Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής και 
προέρχονται από τους υπαλλήλους της 
Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB 
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υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους 
οι σχετικές εργασίες παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον.

δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι 
υπάλληλοι της Επιτροπής και 
εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη για 
τους οποίους οι σχετικές εργασίες 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το GPMB πρέπει να απαρτίζεται από περιορισμένο αριθμό μόνιμων μελών. Αυτοί πρέπει να 
είναι εμπειρογνώμονες, που να κατέχουν τις ικανότητες και τις ειδικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για να επιτευχθεί πρόοδος στο σχέδιο SIS ΙΙ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο άρθρο 19, η τελευταία φράση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(5) Στο άρθρο 19, η τελευταία φράση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η ισχύς της λήγει την ημερομηνία που 
ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
71 παράγραφος 2 της απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ."

"Η ισχύς της λήγει την ημερομηνία που 
ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
71 παράγραφος 2 της απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ, και , σε κάθε περίπτωση, 
όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 
2013."

Or. en

Αιτιολόγηση

The current legislation set the date for the completion of the migration at 30 September 2009, 
with the possibility for extension, through comitology, until 30 June 2010 at the latest. The 
Commission did use this and extended the date until 30 June 2010. The sunset clause should 
be kept. The new date should be in line with the current forecasts that SIS II will become 
operational by the end of 2011. The Commission should be granted some flexibility again to 
extend the date through comitology, in order to cover the possible need to switch from SIS II 
to an alternative scenario in case the tests fail.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι διατάξεις για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του SIS ΙΙ συμφωνήθηκαν το 
2006, μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συναπόφασης, σε 
πρώτη ανάγνωση, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Προβλεπόταν ότι αυτές οι νομικές πράξεις θα άρχιζαν να εφαρμόζονται στα κράτη μέλη 
συμμετέχουν στο SIS Ι+ μόνο κατά την ημερομηνία που θα όριζε το Συμβούλιο, ενεργώντας 
με ομοφωνία των μελών που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στο SIS Ι+. Πριν μπορέσει να συμβεί αυτό και να αρχίσει να λειτουργεί το 
σύστημα, πρέπει να δοκιμαστεί πλήρως, προκειμένου να εκτιμηθεί αν το SIS ΙΙ μπορεί να 
λειτουργήσει σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις όπως η ευρωστία, η 
διαθεσιμότητα και η απόδοση.

Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών του SIS ΙΙ μπορούμε να 
προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή τη μετάβαση των χρηστών του SIS Ι+ στο 
περιβάλλον SIS ΙΙ, στο οποίο η μετάβαση θα έπρεπε να συμβεί την ίδια ημερομηνία για όλα 
τα κράτη μέλη - "μια ταυτόχρονη μετάβαση όλων".

Το αρχικό σχέδιο ήταν να πραγματοποιηθεί η μετάβαση των 15 κρατών μελών (τόσος ήταν 
τότε ο αριθμός τους) σε μια διαδικασία που θα διαρκούσε περίπου 8 ώρες. Δυστυχώς, με όλες 
τις καθυστερήσεις και δεδομένου ότι ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν σχεδόν 
διπλασιάζεται, η διαδικασία της μετάβασης γίνεται πολύ πιο πολύπλοκη και δύσκολη, ενώ 
απαιτείται περισσότερος χρόνος για να φορτωθεί το δίκτυο.

Προκειμένου να προσφερθούν τα απαραίτητα εργαλεία που θα είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τους υψηλούς κινδύνους διαταραχής της εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της 
κοινής μετάβασης, το 2008 εγκρίθηκαν δύο νομικοί μηχανισμοί που απέβλεπαν στη 
δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα εφαρμοζόταν στη μετάβαση, όπου τα δύο 
συστήματα θα συνυπήρχαν γι' αυτή την προσωρινή χρονική περίοδο.

Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια ενδιάμεση τεχνική αρχιτεκτονική που να επιτρέπει στο 
SIS Ι+ και σε ορισμένα τεχνικά μέρη της αρχιτεκτονικής του SIS ΙΙ να λειτουργούν εκ 
παραλλήλου για περιορισμένη μεταβατική περίοδο και ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια να 
διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι ευθύνες, η χρηματοδότηση της 
διαδικασίας μετάβασης και το ουσιαστικό νομικό πλαίσιο που θα ισχύει κατά τη μετάβαση.

Καθιερώθηκε ένα νέο τεχνικό εργαλείο - ένας "μετατροπέας" - που θα επιτρέπει την 
επιτυχημένη μετατροπή και τον συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ SIS Ι+ και SIS ΙΙ. Πράγματι, 
το κεντρικό σύστημα του SIS Ι+ και το κεντρικό σύστημα του SIS ΙΙ θα συνδεθούν μέσω του 
μετατροπέα που τους επιτρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και εξασφαλίζει ότι τα 
κράτη μέλη που ήδη έχουν συνδεθεί με το SIS ΙΙ θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο όπως και 
τα άλλα που ακόμη θα είναι συνδεδεμένα στο SIS Ι+. Επίσης, έχει προστεθεί μια νέα 
λειτουργία - "η κατάσταση αντιστροφής" - έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η 
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ενδιάμεση προσωρινή αρχιτεκτονική.

Η επιχειρησιακή έναρξη του SIS ΙΙ θα τερματίσει τη φάση ανάκαμψης και θα σημάνει την 
αρχή της εφαρμοσιμότητας της νομικής βάσης του SIS ΙΙ. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η 
φάση της μετάβασης πρέπει να είναι η τελευταία εργασία στο πλαίσιο της εντολής ανάπτυξης 
του SIS ΙΙ, πράγμα που συνεπάγεται την ανάγκη να υπάρχει μια έγκυρη εντολή ανάπτυξης 
του SIS ΙΙ για την Επιτροπή, έως την επιχειρησιακή έναρξη του SIS ΙΙ. Η εντολή αυτή θα 
παρέχει τη δυνατότητα να εκτελούνται όλες οι εργασίες που ορίζονται ως προϋποθέσεις 
στους νομικούς μηχανισμούς του SIS ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν 
σφαλμάτων που θα εντοπισθούν κατά τις δοκιμαστικές φάσεις και της παροχής όλων των 
απαραίτητων εργαλείων όπως είναι πλατφόρμες δοκιμών και πόροι, με στόχο να παραδοθεί 
ένα σύστημα που να λειτουργεί τέλεια.

Προτάσεις για τη μετάβαση

Η πρώτη νομοθετική δέσμη με την οποία ανατέθηκε στην Επιτροπή η ανάπτυξη του SIS 
δεύτερης γενεάς είχε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και στη συνέχεια παρατάθηκε έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2008. Οι νομικές πράξεις της μετάβασης, δηλαδή ο κανονισμός του 
Συμβουλίου (ΕΚ) 1140/2008 και η απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ όριζαν ότι η 
μετάβαση έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009 το αργότερο. Εάν 
παρίστατο ανάγκη, η Επιτροπή θα μπορούσε να παρατείνει την ημερομηνία αυτή με τη 
διαδικασία της επιτροπολογίας έως την ημερομηνία εκπνοής των πράξεων μετάβασης. Η 
ρήτρα κατάργησης ορίζει την ημερομηνία εκπνοής στις 30 Ιουνίου 2010.

Η Επιτροπή αξιοποίησε τη δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της 
μετάβασης μέσω της επιτροπολογίας έως τις 30 Ιουνίου 2010. Ωστόσο, σύμφωνα με τις 
τρέχουσες προβλέψεις, η μετάβαση δεν θα έχει ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας αυτής. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθούν και πάλι οι πράξεις μετάβασης πριν 
εκπνεύσουν.

Οι τελευταίες προβλέψεις αναφέρουν ότι η μετάβαση θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί έως 
το τέλος του 2011. Η έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη του SIS ΙΙ που δημοσιεύθηκε 
από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2009 ότι οι δύο λεγόμενες δοκιμές οροσήμου για το SIS 
ΙΙ προβλέπονται για το τέταρτο τρίμηνο του 2009 και το καλοκαίρι του 2010 αντιστοίχως. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 4/5 Ιουνίου 2009, το τρέχον σχέδιο SIS 
ΙΙ συνεχίζεται αλλά υπάρχει ένα διαθέσιμο εφεδρικό σχέδιο (SIS Ι+RE) για την περίοδο που 
είναι απαραίτητη για τη δοκιμή του SIS ΙΙ.

Γι' αυτούς τους λόγους η Επιτροπή έχει παρουσιάσει αυτή τη νέα δέσμη προτάσεων 
(COM(2009) 508 και 509) που τροποποιούν τις νομικές πράξεις για τη μετάβαση από το SIS 
Ι+ στο SIS δεύτερης γενεάς.

Θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας

Οι συνέπειες για την εν λόγω δέσμη της θέσης σε ισχύ της νέας συνθήκης την 1η Δεκεμβρίου 
2010 ήταν οι ακόλουθες: το πρώτο μέρος της δέσμης, CΟΜ(2009) 508, παρέμεινε σε 
εκκρεμότητα. Συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα 5 της γενικής ("omnibus") Ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με τις "Συνέπειες της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας για 
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τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων". Η νέα νομική βάση, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισσαβόνας, είναι το άρθρο 74 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η διαδικασία παρέμεινε διαβούλευση. Το δεύτερο μέρος της δέσμης, CΟΜ(2009) 
509, ακυρώθηκε με τη θέση σε ισχύ της νέας Συνθήκης. Η Επιτροπή την αντικατέστησε με 
νέα πρόταση, CΟΜ(2010)15. Η νομική βάση είναι επίσης το άρθρο 74 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαβούλευση παραμένει ως διαδικασία.

Πεδίο εφαρμογής των προτάσεων

1. Διαγραφή της ρήτρας κατάργησης

Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2010. Η 
τελευταία πρόταση του άρθρου 19 και των δύο πράξεων ορίζει, προς το παρόν ότι και τα δύο 
θα εκπνεύσουν όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2010. Κατά συνέπεια, οι προτάσεις 
αποβλέπουν κατ' αρχάς στην τροποποίηση της ρήτρας κατάργησης των πράξεων προκειμένου 
να αποτραπεί η εκπνοή. Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφεί εντελώς η ρήτρα κατάργησης, 
δηλαδή να μην ορίζεται πλέον ημερομηνία για την εκπνοή των πράξεων. Το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προτείνει πιθανή ημερομηνία για την έναρξη των 
επιχειρήσεων του SIS ΙΙ είναι αδιανόητο και δημιουργεί τεράστιες αμφιβολίες για τον τρόπο 
με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του σχεδίου. 

2. Εισαγωγή ευελιξίας για την ανάπτυξη του SIS ΙΙ μέσω εναλλακτικών τεχνικών 
λύσεων

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα καλύπτουν 
επίσης την περίπτωση εγκατάλειψης του σχεδίου SIS ΙΙ, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί 
με επιτυχία, και υιοθέτησης ενός εναλλακτικού σεναρίου όπως το SIS Ι+RE.

Γι' αυτό το σκοπό η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί το άρθρο 4 και το άρθρο 10, 
παράγραφος 3 των πράξεων και να προστεθεί η διατύπωση "στον αναγκαίο βαθμό". Οι 
τροποποιήσεις αυτές συνεπάγονται ότι ο λεγόμενος μετατροπέας, ένα τεχνικό στοιχείο το 
οποίο συνδέεται αποκλειστικά με το σχέδιο SIS ΙΙ δεν θεωρείται πλέον υποχρεωτική τεχνική 
συνιστώσα της αρχιτεκτονικής της μετάβασης.

3. Εισαγωγή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνολικού Προγράμματος (GPMB)

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να προστεθεί στις νομικές πράξεις το διοικητικό συμβούλιο 
του συνολικού προγράμματος (GΡΜΒ), μέσω ενός νέου άρθρου 17α. Το GΡΜΒ είναι μια 
ομάδα 10 τεχνικών εμπειρογνωμόνων - 8 από τα κράτη μέλη και 2 υπαλλήλων της 
Επιτροπής. Δημιουργήθηκε προκειμένου να συντονίζει καλύτερα τις εργασίες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών κατά τη διαδικασία της μετάβασης. Στα συμπεράσματά του σχετικά 
με την περαιτέρω κατεύθυνση του SIS ΙΙ, στις 4/5 Ιουνίου 2009, το Συμβούλιο είχε ζητήσει 
από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διοικητική δομή τεχνολογίας πληροφοριών και να 
ενσωματωθεί περαιτέρω το GΡΜΒ στη διοικητική δομή. Η ενσωμάτωσή του στη νομική 
βάση θα επέτρεπε επίσης το κόστος διοικητικής λειτουργίας του και τα έξοδα ταξιδίου να 
χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Θέση του εισηγητή



PR\804620EL.doc 17/18 PE439.091v01-00

EL

Ο εισηγητής θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει κατ' 
επανάληψη τη λύπη του για όλες τις καθυστερήσεις του σχεδίου SIS ΙΙ. Τελευταία φορά ήταν 
στις 22 Οκτωβρίου 2009, με την έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την πρόοδο του Συστήματος 
Πληροφοριών Sένγκεν ΙΙ και του Συστήματος Πληροφοριών Θεώρησης Διαβατηρίου. Και 
πάλι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη βαθειά ανησυχία του για τις καθυστερήσεις 
στην έναρξη λειτουργίας του SIS ΙΙ. Επίσης, ζήτησε να ενημερώνεται από την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών και τα μελλοντικά βήματα, αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμής οροσήμου η οποία, αρχικά, προγραμματίσθηκε 
για τον Δεκέμβριο του 2009. Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη 
διαδικασία υλοποίησης του SIS ΙΙ.

Εν τω μεταξύ, η πρώτη δοκιμή οροσήμου αναβλήθηκε από τον Δεκέμβριου του 2009 στο 
τέλος του Ιανουαρίου 2010. Οι δοκιμές τον Ιανουάριο του 2010 δεν ήταν πολύ επιτυχείς· η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών είναι υπό εξέλιξη. Ενδεχομένως, η πρώτη 
δοκιμή οροσήμου θα πρέπει να επαναληφθεί πριν να καταστεί δυνατό να εξαχθούν τα τελικά 
συμπεράσματα.

Ο εισηγητής διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις:

- λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές χρονικές καθυστερήσεις και τις υπερβάσεις κόστους 
του σχεδίου SIS ΙΙ, η νομική βάση πρέπει να αναφέρει ότι οποιαδήποτε τεχνική λύση 
πρέπει να βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και να συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια του λογικού και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και να είναι αποδεκτή 
από πλευράς σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας·

- η ρήτρα κατάργησης πρέπει να παραμείνει. Στην Επιτροπή πρέπει να παρασχεθεί 
κάποια ευελιξία προσαρμογής των ημερομηνιών μέσω της επιτροπολογίας έτσι ώστε 
να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο σε ένα εναλλακτικό σενάριο, εάν το σχέδιο SIS ΙΙ 
δεν στεφθεί με επιτυχία·

- επιβάλλεται να διατηρηθεί η διαδικασία της μετάβασης υπό κοινοβουλευτικό 
λεπτομερή έλεγχο: το Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης για τη νομική βάση του SIS ΙΙ· 
επιπλέον, ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το Κοινοβούλιο 
είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό·

- για τους ίδιους λόγους, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει πλέον να αποκλείεται από τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη μετάβαση· πριν από την υιοθέτηση του 
νέου συστήματος, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για τα 
αποτελέσματα των δοκιμών και να εκδώσει ευνοϊκή γνωμοδότηση·

- δεδομένου ότι δεν είναι βέβαιη ούτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
μετάβασης ούτε η τεχνική λύση που πρόκειται να ακολουθηθεί τελικά, ο νομοθέτης 
πρέπει να διασφαλίσει ότι το νομικό πλαίσιο που προβλέπεται για το SIS ΙΙ θα 
εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από τα πιθανά τεχνικά προβλήματα που θα καθορίσουν την 
επιλογή της τελικής τεχνικής λύσης.
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Η δημιουργία του GPMB και η επίσημη ενσωμάτωσή του στη διοικητική δομή του SIS ΙΙ 
μπορεί να θεωρηθεί θετικό βήμα προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής αλλά και για να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη από τα κράτη μέλη 
στο κομβικό σχέδιο SIS ΙΙ. Είναι επίσης σημαντικό να περιοριστεί ο αριθμός των 
εμπειρογνωμόνων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα καθώς και η ικανοποιητική 
σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας.

Σε περίπτωση που το σχέδιο SIS ΙΙ αποτύχει, το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να 
καλέσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει εις βάθος έλεγχο της διαχείρισης 
του σχεδίου SIS ΙΙ και των δημοσιονομικών επιπτώσεων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.


