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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtatā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par migrēšanu 
no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas 
sistēmu (SIS II)
(COM(2010)0015 – C7-0000/2010 - 2010/0006(NLE)

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0015),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 74. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies(C7-0000/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijai un dalībvalstīm ir jāturpina 
cieši sadarboties visos migrēšanas posmos, 
lai pilnībā pabeigtu procesu. Lai 
papildinātu pašreizējo organizācijas 
struktūru, ir jāizveido ekspertu grupa.

(4)  Komisijai un dalībvalstīm ir jāturpina 
cieši sadarboties visos migrēšanas posmos, 
lai pilnībā pabeigtu procesu. Lai uzlabotu 
sadarbību un lai dalībvalstis sniegtu tiešu 
atbalstu centrālajam SIS II projektam, ar 
Padomes 2009. gada 26. un 27. februāra 
un 4. un 5. jūnija secinājumiem par 
SIS II tika iedibināta neoficiāla struktūra, 
kas sastāv no dalībvalstu ekspertiem un 
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kuru sauc par Vispārējo programmu 
vadības valdi. Tāpēc, lai papildinātu 
pašreizējo organizācijas struktūru, ar šo 
regulu oficiāli jāizveido ekspertu grupa, ko 
sauc par Vispārējo programmu vadības 
valdi (VPVV). Lai nodrošinātu efektivitāti 
un izmaksu lietderību, VPVV locekļiem ir 
jābūt pastāvīgiem un viņu skaitam jābūt 
ierobežotam.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai VPVV būtu oficiāls, tiesību aktos pamatots statuss. Tās pilnvarām ir jābūt 
skaidrām, un, lai nodrošinātu efektivitāti un izmaksu lietderību, tai jābūt pastāvīgai ekspertu 
grupai ar ierobežotu skaitu locekļu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir jāparedz tehniskais ārkārtas rīcības 
plāns SIS II funkciju īstenošanai. Tāpēc
ir jāpielāgo migrēšanas arhitektūras 
tehniskie komponenti, lai būtu iespējams 
cits tehnisks risinājums attiecībā uz 
centrālās SIS II attīstību.

(6) Ir jāpielāgo tiesiskais regulējums, 
paredzot iespēju migrēšanai izmantot 
alternatīvus tehniskus risinājumus 
gadījumā, ja testi parādīs, ka SIS II 
sekmīgi īstenot nav iespējams. Ir jāpielāgo 
migrēšanas arhitektūras tehniskie 
komponenti, lai būtu iespējams cits 
tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās 
SIS II attīstību. Jebkuru tehnisko 
risinājumu pamatā jābūt labākajai 
pieejamajai tehnoloģijai, tiem jābūt 
izmaksu ziņā lietderīgiem un īstenotiem 
pēc skaidra grafika. Skaidri jānorāda, ka 
visiem tehniskajiem risinājumiem 
jāpiemēro ar Lēmumu 2007/533/TI 
izveidotais tiesiskais regulējums.

Or. en

Pamatojums

Ja pašreizējie SIS II testi nebūs veiksmīgi, reāla izvēle ir pāreja uz alternatīvu scenāriju. Tas 
jāņem vērā šajā juridiskajā tekstā. Ņemot vērā SIS II izstrādē līdz šim gūto pieredzi, ir skaidri 
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jānorāda, ka pieņemami ir tikai izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, kuriem ir skaidri noteikts 
grafiks. Lēmumā 2007/533/TI ir paredzēts vispusīgs tiesiskais regulējums, it īpaši attiecībā uz 
datu aizsardzību. Šim regulējumam ir jābūt spēkā visos gadījumos, un tas jāpiemēro ikvienam 
tehniskajam risinājumam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a)  Tā kā Eiropas Parlaments kā viens 
no likumdevējiem ir atbildīgs par SIS II 
izveidi, darbību un izmantošanu atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 1987/2006 un 
Lēmumam 2007/533/TI un tā kā 
migrēšanu finansē no ES budžeta, par 
kuru Parlaments ir līdzatbildīgs, 
Parlamentam jābūt iesaistītam ar 
migrēšanu saistīto lēmumu pieņemšanas 
procesā. Pirms pārejas uz jaunu Šengenas 
Informācijas sistēmu jāparedz prasība 
saņemt labvēlīgu Parlamenta atzinumu, 
kura pamatā būtu Komisijas sniegtā 
informācija par testa rezultātiem,

Or. en

Pamatojums

Uz jautājumiem, kas saistīti ar SIS II, kopš 2005. gada 1. janvāra attiecas koplēmuma 
procedūra. Migrēšanas procesu finansē no Kopienas budžeta, par kuru Parlaments ir 
līdzatbildīgs. Tāpēc lēmumus par migrēšanu Komisijai un/vai Padomei vairs nevajadzētu 
pieņemt bez Parlamenta līdzdalības, un Parlamentu vajadzētu iesaistīt lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Lēmuma 1. panta 1. punktu groza 
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šādi:
„1. Šengenas Informācijas sistēmu (SIS 
1+), kas izveidota saskaņā ar 1990. gada 
Šengenas konvencijas  IV sadaļas 
noteikumiem, aizstāj ar jaunu 
sistēmu — Šengenas Informācijas 
sistēmu II (SIS II) vai citu tehnisku 
risinājumu uz labākās pieejamās 
tehnoloģijas pamata, kurš atbilstu 
kritērijiem gan pēc skaidra īstenošanas 
grafika, gan izmaksu lietderības. Jaunās 
sistēmas izveidi, darbību un izmantošanu 
reglamentē ar Lēmumu 2007/533/TI.”

Or. en

Pamatojums

Ja pašreizējie SIS II testi nebūs veiksmīgi, reāla izvēle ir pāreja uz alternatīvu scenāriju. Tas 
jāņem vērā šajā juridiskajā tekstā. Ņemot vērā SIS II izstrādē līdz šim gūto pieredzi, ir skaidri 
jānorāda, ka pieņemami ir tikai izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, kuriem ir skaidri noteikts 
grafiks. Lēmumā 2007/533/TI ir paredzēts vispusīgs tiesiskais regulējums, it īpaši attiecībā uz 
datu aizsardzību. Šim regulējumam ir jābūt spēkā visos gadījumos, un tas jāpiemēro ikvienam 
tehniskajam risinājumam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a)  Lēmuma 1. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„1.a Ja pašreizējo SIS II projektu 
pārtrauc un tiek izmantots cits tehniskais 
risinājums, atsauces uz SIS II šajā regulā 
uzskata par atsaucēm uz izmantoto 
tehnisko risinājumu.”

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā migrēšanas instrumentu pārskatīšanā būtu jāņem vērā, ka SIS II pagaidām nav 
tikusi sekmīgi testēta un ka Padome ir saglabājusi SIS 1+ RE kā ārkārtas rīcības plānu līdz 
starpposma mērķos noteikto testu sekmīgai izpildei. Gadījumā, ja plānotie starpposma testi 
neizdosies, ir jābūt iespējai pārslēgties uz alternatīvu risinājumu ātri un bez kavēšanās, ko 
izraisītu tiesiskā regulējuma atkārtota pārskatīšana. Tāpēc ar šo priekšlikumu juridiskajam 
tekstam jānodrošina elastība, lai to varētu piemērot ne vien SIS II, bet jebkuram tehniskajam 
risinājumam.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, migrē 
no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot 
migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot 
atbalstu no Francijas un no Komisijas.

2. Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, ne 
vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī migrē 
no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot 
migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot 
atbalstu no Francijas un no Komisijas. Ja 
tiek īstenots cits tehniskais risinājums, kā 
minēts 11. panta 5.a punktā, termiņu var 
mainīt saskaņā ar 17. panta 2. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 7Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
11. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Lēmuma 11. panta 5. punktu groza 
šādi:
„5. Migrēšanas procesā paredzēto 
pāreju veic pēc 8. panta 7. punktā 
minētās apstiprināšanas un pēc tam, kad 
Eiropas Parlaments sniedzis labvēlīgu 
atzinumu, kura pamatā ir informācija par 
testa rezultātiem, ko sniegusi Komisija 
saskaņā ar Lēmuma 2007/533/TI 
71. panta 4. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Uz jautājumiem, kas saistīti ar SIS II, kopš 2005. gada 1. janvāra attiecas koplēmuma 
procedūra. Migrēšanas procesu finansē no Kopienas budžeta, par kuru Parlaments ir 
līdzatbildīgs. Tāpēc lēmumi par migrēšanu vairs nav jāpieņem Komisijai un/vai Padomei bez 
Parlamenta līdzdalības, un Parlaments jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Padomes Lēmums 2008/839/TI
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b)  Lēmuma 11. pantam pievieno šādu 
punktu:
„5.a SIS II izstrādi drīkst īstenot, 
izmantojot alternatīvu tehnisko 
risinājumu.”

Or. en

Pamatojums

Lēmuma 11. pantā, kur aprakstīti dažādi migrēšanas īstenošanas soļi, būtu jāiekļauj atsauce 
uz iespējamu alternatīvu scenāriju gadījumā, ja SIS II projekts neizdosies.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot attiecīgos Komisijas, Francijas 
un dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, 
pienākumus un darbības, ar šo tiek 
izveidota tehnisko ekspertu grupa ar 
nosaukumu Vispārējā programmu vadības 
valde (turpmāk – VPVV).VPVV nodrošina 
forumu centrālās un valstu SIS II projektu 
koordinēšanai.

1. Neskarot attiecīgos Komisijas, Francijas 
un dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, 
pienākumus un darbības, ar šo tiek 
izveidota tehnisko ekspertu grupa ar 
nosaukumu Vispārējā programmu vadības 
valde (turpmāk — VPVV). VPVV 
nodrošina palīdzības forumu centrālajam 
SIS II projektam. Tai jāveicina 
konsekvence un jānodrošina centrālā un 
valstu SIS II projektu koordinēšana.

Or. en

Pamatojums

VPVV pilnvarām vajadzētu būt skaidrāk noteiktām, lai tā varētu aktīvi veicināt otrās 
paaudzes SIS izstrādes pārvaldību un migrēšanas procesu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
17.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. VPVV ir ne vairāk kā 10 eksperti. 
Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne 
vairāk kā astoņus ekspertus un tikpat lielu 
skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no 
Komisijas amatpersonu vidus ieceļ divus 
ekspertus un divus aizstājējus. VPVV 
sanāksmēs var piedalīties citas ieinteresētas 
Komisijas amatpersonas.

2. VPVV ir ne vairāk kā 10 locekļi, kuri ir 
spējīgi aktīvi piedalīties SIS II izstrādē. 
Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne 
vairāk kā astoņus locekļus un tikpat lielu 
skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no 
Komisijas amatpersonu vidus ieceļ ne 
vairāk kā divus locekļus un divus 
aizstājējus. VPVV sanāksmēs var 
piedalīties citas ieinteresētas Komisijas 
amatpersonas un dalībvalstu eksperti.
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Or. en

Pamatojums

VPVV sastāvā vajadzētu būt ierobežotam skaitam pastāvīgo locekļu. Tiem vajadzētu būt 
ekspertiem, kas ir spējīgi panākt SIS II projekta virzību un kuriem piemīt attiecīgas speciālās 
prasmes.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Padomes Lēmums 2008/839/TI
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šādu teikumu aizstāj 19. panta 
pēdējo teikumu:

(5) Ar šādu teikumu aizstāj 19. panta 
pēdējo teikumu:

„Tas zaudē spēku dienā, ko nosaka 
Padome, rīkojoties saskaņā ar Lēmuma 
Nr. 2007/533/TI 71. panta 2. punktu.”

„Tas zaudē spēku dienā, ko nosaka 
Padome, rīkojoties saskaņā ar Lēmuma 
2007/533/TI 71. panta 2. punktu, un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2013. gada 
31. decembrī.”

Or. en

Pamatojums

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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PASKAIDROJUMS

Ievads

Lai vairs nepieļautu turpmāku kavēšanos, Padome un Eiropas Parlaments 2006. gadā 
koplēmuma procedūrā pirmajā lasījumā vienojās par SIS II izveides, darbības un 
izmantošanas noteikumiem. 

Paredzēts, ka šos juridiskos instrumentus sāks piemērot dalībvalstīs, kas piedalās SIS I+, tikai 
no dienas, ko noteiks Padome ar to Padomes locekļu vienprātīgu lēmumu, kas pārstāv to 
dalībvalstu valdības, kuras piedalās SIS I+. Pirms tas notiktu un sistēma sāktu darboties, tā ir 
pilnībā jātestē, lai novērtētu SIS II spēju darboties saskaņā ar tehniskajām un funkcionālajām 
prasībām, piemēram, attiecībā uz izturību, pieejamību un sniegumu.

Tikai pēc visu SIS II testu sekmīgas pabeigšanas var pāriet pie nākamā soļa — SIS I + 
lietotāju migrēšanas uz SIS II vidi, un pārejai būtu jānotiek vienā dienā visās dalībvalstīs 
(vienlaicīga migrēšana).

Sākotnējā plānā bija paredzēts migrēšanu īstenot 15 dalībvalstīs (toreizējais skaits), šim 
procesam patērējot aptuveni astoņas stundas. Diemžēl, ņemot vērā visas aizkavēšanās un to, 
ka iesaistīto dalībvalstu skaits ir gandrīz divkāršojies, migrēšanas process ir kļuvis daudz 
sarežģītāks, grūtāks, un datu ievietošanai tīklā ir vajadzīgs vairāk laika.

Lai nodrošinātu vajadzīgos līdzekļus, ar kuriem varētu novērst lielo risku, ka kopējās pārejas 
laikā notiks darbības pārtraukums, 2008. gadā tika apstiprināti divi juridiski instrumenti, kuru 
mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu tādai migrēšanai, kur šajā pagaidu periodā vienlaicīgi 
darbotos divas sistēmas.

Tika nolemts izveidot pagaidu tehnisko arhitektūru, kas ierobežotā pārejas laikā dotu iespēju 
vienlaicīgi darboties gan SIS I+, gan noteiktām SIS II arhitektūras tehniskajām daļām, un tajā 
pašā laikā tika mēģināts precizēt migrēšanas laikā piemērojamos migrēšanas procesa 
nosacījumus, procedūras, atbildības jomas, finansēšanu un materiāltiesisko regulējumu.

Tika ieviests jauns tehniskais instruments — pārveidotājs, kas nodrošinātu datu sekmīgu 
konvertēšanu un sinhronizēšanu starp sistēmām SIS I+ un SIS II. Pārveidotājs faktiski 
savienos SIS I un SIS II centrālās sistēmas, dodot iespēju abām apstrādāt vienu un to pašu 
informāciju un nodrošinot, ka dalībvalstis, kas jau ir veiksmīgi pievienotas SIS II, paliek tajā 
pašā līmenī kā pārējās, kuras joprojām ir pievienotas SIS I+. 

Lai šī pagaidu tehniskā arhitektūra spētu darboties, ir pievienota arī jauna funkcija „pretējais 
virziens”.

Ar SIS II darbības uzsākšanu noslēgsies izstrādes fāze un sāksies SIS II juridiskā pamata 
piemērošana. Pēc šīs loģikas migrēšanas fāzei ir jābūt pēdējam uzdevumam saskaņā ar SIS II
izstrādes pilnvarām, kas nosaka vajadzību pēc spēkā esoša SIS II izstrādes mandāta Komisijai 
līdz pat SIS II darbības uzsākšanai, lai tā varētu veikt visus uzdevumus, kuri SIS II juridiskajos 
instrumentos definēti kā priekšnosacījumi, tostarp nodrošināt, lai būtu novērsti visi testa fāzēs 
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konstatētie trūkumi un pieejami visi vajadzīgie instrumenti, piemēram, testu platformas un 
resursi, ar kuriem sagatavot nevainojami funkcionējošu sistēmu.

Migrēšanas priekšlikumi

Pirmais tiesību aktu kopums, ar ko Komisijai uzticēja otrās paaudzes SIS izstrādi, bija spēkā 
līdz 2006. gada 31. decembrim, bet vēlāk tā termiņu pagarināja līdz 2008. gada 
31. decembrim. Faktiskajos migrēšanas instrumentos — Padomes Regulā (EK) Nr. 1140/2008 
un Padomes Lēmumā 2008/839/TI — noteikts, ka migrēšana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 
2009. gada 30. septembrim. Vajadzības gadījumā Komisija šo termiņu var pagarināt, 
izmantojot komitoloģijas procedūru pirms migrēšanas instrumentu derīguma termiņa beigām. 
Turpināmības klauzulā kā beigu termiņš noteikts 2010. gada 30. jūnijs.

Komisija izmantoja iespēju komitoloģijas procedūras kārtībā migrēšanas pabeigšanas termiņu 
atlikt līdz 2010. gada 30. jūnijam. Tomēr pašreizējās prognozes liecina, ka līdz 2010. gada 
vidum migrēšana netiks pabeigta. Tāpēc Komisija ierosina vēlreiz grozīt migrēšanas 
instrumentus pirms to termiņa beigām.

Jaunākās prognozes liecina, ka migrēšanu varētu pabeigt līdz 2011. gada beigām. SIS II 
izstrādes progresa ziņojumā, ko Komisija publicēja 2009. gada oktobrī, teikts, ka divi tā 
dēvētie SIS II starpposma testi ir paredzēti attiecīgi 2009. gada ceturtajā ceturksnī un 
2010. gada vasarā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 4. un 5. jūnija secinājumiem pašreizējais 
SIS II projekts tiek turpināts, bet laikposmā, kas nepieciešams SIS II testēšanai, rezervē tiek 
turēts ārkārtas rīcības plāns (SIS 1+RE).

Tāpēc Komisija ir iesniegusi šo jauno priekšlikumu kopumu (COM(2009)0508 un 
COM(2009)0509), ar kuriem groza divus juridiskos instrumentus par migrēšanu no SIS I+ uz 
otrās paaudzes SIS. 

Lisabonas līguma stāšanās spēkā 

Jaunā līguma stāšanās spēkā 2010. gada 1. decembrī šo priekšlikumu ietekmēja šādi: kopuma 
pirmā daļa (COM(2009)508) joprojām palika spēkā. Tas bija norādīts Komisijas apvienotā 
paziņojuma „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu 
pieņemšanas procedūrām” 4. pielikumā. Lisabonas līgumā jaunais juridiskais pamatojums ir 
LESD 74. pants. Procedūra joprojām ir apspriežu procedūra. Kopuma otrā daļa 
(COM(2009)509) zaudēja spēku, stājoties spēkā jaunajam Līgumam. Tās vietā Komisija nāca 
klajā ar jaunu priekšlikumu (COM(2010)15). Arī tā juridiskais pamats ir LESD 74. pants un 
apspriežu procedūra.

Priekšlikumu darbības joma

1. Turpināmības klauzulu svītrošana

Migrēšanas nosacījumi līdz 2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Abu instrumentu 19. panta 
pēdējā teikumā pašlaik ir teikts, ka tie zaudē spēku ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā. Tāpēc 
priekšlikumu mērķis vispirms ir mainīt šo instrumentu turpināmības klauzulas, lai neļautu 
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tiem zaudēt spēku. Komisija ierosina turpināmības klauzulu pilnībā svītrot, t. i., vairs 
nenoteikt termiņu, kad šie instrumenti zaudē spēku.
Ir grūti pieņemt to, ka Komisija SIS II darbības uzsākšanai nespēj ierosināt reālu termiņu, 
tādējādi radot nopietnas šaubas par projekta pārvaldību.

2. Ieviest elastību SIS II izstrādē, izmantojot alternatīvus tehniskus risinājumus

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ierosinātās izmaiņas attiektos arī uz tādu gadījumu, ja 
SIS II projekts netiek sekmīgi pabeigts un notiek pārslēgšanās uz alternatīvu scenāriju, 
piemēram, SIS I+ RE.

Šajā sakarā Komisija iesaka mainīt instrumentu 4. pantu un 10. panta 3. punktu un ieviest 
formulējumu „vajadzīgajā apmērā”. Šīs izmaiņas nozīmētu, ka par migrēšanas arhitektūras 
obligātu tehnisku sastāvdaļu vairs netiktu uzskatīts t. s. „pārveidotājs”, kas ir tikai ar SIS II
saistīts tehnisks elements.

3. Vispārējās programmu vadības valdes (VPVV) izveidošana

Turklāt Komisija iesaka ar jaunu 17.a pantu juridiskajos instrumentos iekļaut Vispārējo 
programmu vadības valdi (VPVV). VPVV ir 10 tehnisko ekspertu grupa, kurā ir 8 dalībvalstu 
pārstāvji un 2 Komisijas amatpersonas. To izveidoja, lai migrēšanas procesa laikā labāk 
koordinētu Komisijas un dalībvalstu darbu. Padome 2009. gada 4. un 5. jūnija secinājumos 
par SIS II turpmāko attīstību aicināja Komisiju uzlabot IT pārvaldības struktūru un labāk 
integrēt VPVV pārvaldības struktūrā. Tās integrēšana juridiskajā pamatā ļautu VPVV 
administratīvās un ceļojumu izmaksas finansēt no Kopienas budžeta.

Referenta nostāja

Referents vēlas atgādināt, ka Eiropas Parlaments jau vairākas reizes ir paudis nožēlu par SIS II
projekta izpildes aizkavēšanos. Pēdējoreiz tas notika 2009. gada 22. oktobrī, pieņemot 
rezolūciju par Šengenas Informācijas sistēmas II un Vīzu informācijas sistēmas ieviešanas 
gaitu. Eiropas Parlaments kārtējo reizi pauda nopietnas bažas par SIS II darbības uzsākšanas 
kavēšanos. Parlaments arī lūdza Komisiju un Padomi tūlīt pēc 1. starpposma testa, kas 
sākotnēji bija plānots 2009. gada decembrī, to informēt par testu rezultātiem un turpmākajiem 
pasākumiem. Parlaments pieprasīja arī pilnīgu SIS II īstenošanas procesa pārredzamību.

Tikmēr 1. starpposma tests tika atlikts no 2009. gada decembra līdz 2010. gada janvārim. 
2010. gada janvārī veiktie testi nebija īpaši veiksmīgi; testu rezultātu vērtēšana joprojām 
turpinās. Iespējams, lai varētu apkopot noslēguma secinājumus, 1. starpposma tests būs 
jāatkārto.

Referents ir sagatavojis šādus ieteikumus.

- Ņemot vērā SIS II projekta lielo kavēšanos un pārsniegtās izmaksas, juridiskajā 
pamatā būtu jānosaka, ka jebkura tehniskā risinājuma pamatā jābūt labākajai 
pieejamajai tehnoloģijai un tam jāatbilst kritērijiem par skaidru grafiku un izmaksu 
lietderību.
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- Turpināmības klauzula būtu jāsaglabā. Komisijai būtu jāpiešķir tiesības komitoloģijas 
procedūras kārtībā elastīgāk pielāgot termiņus, lai gadījumā, ja SIS II projekts nav 
sekmīgs, tiesisko regulējumu pielāgotu alternatīvam scenārijam.  

- Ir svarīgi saglabāt Parlamenta uzraudzību pār migrēšanas procesu — Parlaments ir 
viens no SIS II juridiskā pamata likumdevējiem un viena no budžeta lēmējinstitūcijām, 
kuras uzrauga no Kopienas budžeta finansēto migrēšanu.

- Šo pašu iemeslu dēļ Parlamentu turpmāk vairs nedrīkst izslēgt no lēmumu 
pieņemšanas par migrēšanu; pirms pārslēgšanās uz jauno sistēmu Parlaments būtu 
jāinformē par testa rezultātiem un būtu jāsaņem labvēlīgs tā atzinums.

- Tā kā migrēšanas procesa pabeigšanas datums un tehniskais risinājums vēl nav skaidri, 
likumdevējam jānodrošina, lai SIS II paredzētais tiesiskais regulējums būtu spēkā 
neatkarīgi no tehniskajām problēmām, no kurām būs atkarīga galīgā tehniskā 
risinājuma izvēle.

VPVV izveidošanu un oficiālu iekļaušanu SIS II pārvaldības struktūrā var uzskatīt par 
pozitīvu pasākumu, kas uzlabotu dalībvalstu un Komisijas sadarbību un sniegtu arī 
nepastarpinātu dalībvalstu atbalstu centrālajam SIS II projektam. Lai nodrošinātu efektivitāti, 
kā arī izmaksu lietderību, svarīgi ir arī ierobežot ekspertu skaitu.

SIS II projekta neveiksmes gadījumā Parlaments saglabā tiesības aicināt Eiropas Revīzijas 
palātu veikt padziļinātu revīziju par SIS II projekta īstenošanas gaitu un finansiālo ietekmi uz 
Kopienas budžetu.


