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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego decyzję 
2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do 
systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
(COM(2010)0015 – C7-0000/2010 - 2010/0006(NLE)

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0015),

– uwzględniając art. 74 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0000/2010),

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0000/2010),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest sformalizowanie GPMB w podstawie prawnej. Jej mandat powinien być jasno 
określony, aby zapewnić wydajność i opłacalność. GPMB powinna składać się z ograniczonej 
liczby stałych ekspertów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Konieczne jest przyjęcie ram prawnych 
umożliwiających migrację do 
ewentualnych alternatywnych rozwiązań 
technicznych w przypadku, gdy testy 
wykażą, że SIS II nie może zostać 
wdrożony w sposób udany. Opis 
technicznych elementów architektury 
migracyjnej należy przystosować tak, aby 
możliwe było zastosowanie innego 
rozwiązania technicznego co do rozwoju 
centralnego SIS II. Wszelkie rozwiązania 
techniczne powinny opierać się na 
najlepszej dostępnej technologii, być 
opłacalne i być wdrażane według jasno 
określonego harmonogramu. Należy 
jasno określić, że ramy prawne 



PR\804620PL.doc 7/17 PE439.091v01-00

PL

ustanowione przez decyzję 
2007/533/WSiSW mają zastosowanie do 
wszystkich rozwiązań technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niepowodzenia obecnych testów SIS II realistyczną opcją jest zastosowanie 
alternatywnego rozwiązania. Obecny tekst prawny musi uwzględniać taką możliwość. Mając 
na uwadze dotychczasowe doświadczenia z tworzeniem SIS II, należy jasno określić, że 
akceptowalne są wyłącznie rozwiązania, które są opłacalne i mają jasny harmonogram. 
Decyzja 2007/533/WSiSW przewiduje kompleksowe ramy dotyczące obsługi danych, ochrony 
danych oraz prawnych środków naprawczych. Ramy te powinny mieć zastosowanie zawsze i
do każdego rozwiązania technicznego.

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ponieważ Parlament Europejski 
jako współprawodawca jest 
odpowiedzialny za utworzenie, działanie i 
eksploatację SIS II zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 i 
decyzją 2007/533/WSiSW oraz ponieważ 
migracja finansowana jest z budżetu Unii 
Europejskiej, za który Parlament jest 
również współodpowiedzialny, Parlament 
Europejski powinien zostać włączony w 
proces decyzyjny dotyczący migracji; 
Pozytywna opinia Parlamentu, wydana na 
podstawie przekazanych przez Komisję 
informacji dotyczących wyników testu, 
powinna być wymagana przed 
przełączeniem na nowy system 
informacyjny Schengen,

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie związane z SIS II objęte są procedurą współdecyzji od 1 stycznia 2005 r. Proces 
migracji finansowany jest z budżetu Wspólnoty, za który Parlament jest współodpowiedzialny. 
Dlatego decyzje dotyczące migracji nie powinny już być podejmowane przez Komisję i Radę z 
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pominięciem Parlamentu, lecz Parlament powinien zostać włączony w proces podejmowania 
decyzji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 1 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:
„1. System informacyjny Schengen (SIS 
1+), ustanowiony zgodnie z 
postanowieniami tytułu IV konwencji z 
Schengen z 1990 r., zostaje zastąpiony 
nowym systemem – systemem 
informacyjnym Schengen II (SIS II) –
lub innym rozwiązaniem technicznym 
opartym na najlepszej dostępnej 
technologii i rozsądnym z uwagi na jasny 
harmonogram jego wdrożenia oraz jego 
opłacalność. Utworzenie, działanie i 
eksploatację tego nowego systemu
określa decyzja 2007/533/WSiSW.”

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niepowodzenia obecnych testów SIS II realistyczną opcją jest zastosowanie 
alternatywnego rozwiązania. Obecny tekst prawny musi uwzględniać taką możliwość. Mając 
na uwadze dotychczasowe doświadczenia z tworzeniem SIS II, należy jasno określić, że 
akceptowalne są wyłącznie rozwiązania, które są opłacalne i mają jasny harmonogram. 
Decyzja 2007/533/WSiSW stanowi kompleksowe ramy prawne, szczególnie jeśli chodzi o 
ochronę danych. Ramy te powinny mieć zastosowanie zawsze i do każdego rozwiązania 
technicznego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 1 dodaje się ustęp 
w następującym brzmieniu:
„1a. W przypadku przerwania obecnego 
projektu SIS II i zastosowania innego 
rozwiązania technicznego zawarte w 
niniejszej decyzji odniesienia do SIS II 
traktuje się jak odniesienia do tego 
zastosowanego rozwiązania 
technicznego.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecny przegląd instrumentów dotyczących migracji powinien uwzględniać fakt, że SIS II nie 
przeszedł jeszcze pomyślnie testów i że Rada zachowała SIS 1+ RE jako plan B do momentu 
udanego zakończenia testów przewidzianych w fazach kluczowych. W przypadku 
niepowodzenia planowanych testów etapowych, przejście na rozwiązanie alternatywne musi 
być możliwe szybko i bez opóźnień powodowanych kolejnym przeglądem ram prawnych. 
Dlatego niniejszy wniosek musi uelastycznić tekst legislacyjny, aby miał on zastosowanie do 
każdego rozwiązania technicznego, a nie tylko do SIS II.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 11 ust. 5 wprowadza się 
następujące zmiany:
„5. Przełączenie przewidziane w ramach 
migracji następuje po walidacji, o której 
mowa w art. 8 ust. 7, oraz po wydaniu 
przez Parlament Europejski pozytywnej 
opinii na podstawie informacji o 
wynikach testu, przekazanych przez 
Komisję zgodnie z art. 71 ust. 4 decyzji 
2007/533/WSiSW.”

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie związane z SIS II objęte są procedurą współdecyzji od 1 stycznia 2005 r. Proces 
migracji finansowany jest z budżetu Wspólnoty, za który Parlament jest współodpowiedzialny. 
Dlatego decyzje dotyczące migracji nie powinny już być podejmowane przez Komisję i Radę z 
pominięciem Parlamentu, lecz Parlament powinien zostać włączony w proces podejmowania 
decyzji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 11, w którym opisano różne kroki rzeczywistej migracji, powinien zawierać 
odniesienie do ewentualnego scenariusza alternatywnego na wypadek, gdyby projekt SIS II 
nie zakończył się sukcesem.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 17 a – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy jaśniej określić mandat GPMB, aby umożliwić jej aktywne przyczynianie się do 
rozwoju SIS drugiej generacji oraz procesu migracyjnego.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 17 a – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

GPMB powinna składać się z ograniczonej liczby stałych członków. Powinni oni być 
ekspertami posiadającymi zdolność i konkretne umiejętności, pozwalających na osiągnięcie 
postępów projektu SIS II.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW
Artykuł 19 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W art. 19 ostatnie zdanie otrzymuje 
brzmienie:

(5) W art. 19 ostatnie zdanie otrzymuje 
brzmienie:

„Decyzja przestaje obowiązywać w dniu 
ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie 
z art. 71 ust. 2 decyzji 2007/533/WSiSW.”

„Decyzja przestaje obowiązywać w dniu 
ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie 
z art. 71 ust. 2 decyzji 2007/533/WSiSW, 
jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 
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2013 r.”

Or. en

Uzasadnienie

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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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Przepisy w sprawie utworzenia, eksploatacji i użytkowania SIS II zostały uzgodnione 
pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim w 2006 r. w ramach współdecyzji w pierwszym 
czytaniu, aby uniknąć dalszych opóźnień. 

W tych instrumentach prawnych przewidziano, że ich stosowanie wobec państw 
członkowskich uczestniczących w SIS 1+ rozpocznie się w terminie wyznaczonym przez 
Radę jednomyślną decyzją członków reprezentujących rządy państw członkowskich 
uczestniczących w SIS 1+. Zanim to jednak nastąpi i system zacznie funkcjonować, należy 
poddać go kompleksowym testom, aby ocenić, czy SIS II może działać zgodnie z wymogami 
technicznymi i funkcjonalnymi, takimi jak stabilność, dostępność i wydajność.

Dopiero po pomyślnym zakończeniu wszystkich testów SIS II możemy przejść do kolejnego 
kroku: migracji użytkowników SIS 1+ do środowiska SIS II, przy czym przejście to powinno 
nastąpić w jednym terminie dla wszystkich państw członkowskich (jednorazowa migracja).

Pierwotny plan zakładał migrację 15 państw członkowskich (w ich ówczesnej liczbie) 
w procesie trwającym około 8 godzin. Niestety, wskutek wszelkiego rodzaju opóźnień oraz 
faktu, że liczba uczestniczących krajów niemal podwoiła się, proces migracji stał się o wiele 
bardziej złożony, trudniejszy i wymagający więcej czasu na przeniesienie danych do sieci.

Aby zapewnić niezbędne narzędzia umożliwiające poradzenie sobie z wysokim ryzykiem 
zakłóceń w funkcjonowaniu systemu w trakcie migracji, w 2008 r. zatwierdzono dwa 
instrumenty prawne mające na celu ustanowienie ram prawnych dotyczących migracji w 
czasie, kiedy te dwa systemy będą tymczasowo istnieć jednocześnie.

Postanowiono stworzyć przejściową architekturę techniczną pozwalającą na równoległe 
funkcjonowanie SIS 1+ i niektórych technicznych elementów architektury SIS II przez 
ograniczony okres przejściowy, a jednocześnie próbowano wyjaśnić kwestie warunków, 
procedur, obowiązków, finansowania procesu migracji oraz podstawy prawnej obowiązującej 
w czasie migracji.

Wprowadzono nowe narzędzie techniczne – „konwerter” – umożliwiający pomyślną 
konwersję i synchronizację danych między SIS 1+ i SIS II. Konwerter połączy system 
centralny SIS 1+ z systemem centralnym SIS II, umożliwiając obydwu systemom 
przetwarzanie tych samych informacji i gwarantując, że państwa członkowskie pomyślnie 
połączone z SIS II pozostaną na tym samym poziomie, co państwa nadal połączone z SIS 1+. 

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

Uruchomienie SIS II oznacza koniec fazy rozwojowej i początek stosowania podstawy 
prawnej SIS II. Zgodnie z tym tokiem myślenia faza migracji musi być ostatnim zadaniem w 
ramach mandatu dotyczącego tworzenia SIS II, mandat Komisji musi zachować ważność do 
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momentu uruchomienia SIS II, aby umożliwić realizację wszystkich zadań zdefiniowanych 
jako warunki wstępne w instrumentach prawnych dotyczących SIS II, w tym naprawy 
wszelkich usterek stwierdzonych na etapach testowych, oraz aby zapewnić wszelkie 
niezbędne narzędzia, takie jak zasoby i platformy testowe, w celu dostarczenia systemu, który 
funkcjonuje doskonale.

Wnioski dotyczące migracji

Pierwszy pakiet legislacyjny, zgodnie z którym Komisji powierzono zadanie opracowania 
systemu SIS drugiej generacji, był ważny do dnia 31 grudnia 2006 r., a następnie został 
rozszerzony do dnia 31 grudnia 2008 r. Obecne instrumenty dotyczące migracji –
rozporządzenie Rady (WE) 1140/2008 i decyzja Rady 2008/839/WSiSW – przewidują, że 
migracja powinna zostać zakończona najpóźniej do dnie 30 września 2009 r. W razie 
konieczności Komisja może wydłużyć ten okres w drodze komitologii do dnia wygaśnięcia 
instrumentów dotyczących migracji. Klauzula wygaśnięcia określa datę wygaśnięcia na 30 
czerwca 2010 r. 

Komisja wykorzystała możliwość przesunięcia daty zakończenia migracji w drodze 
komitologii na dzień 30 czerwca 2010 r. Jednak według obecnych prognoz migracja nie 
zostanie zakończona do połowy 2010 r. W związku z tym Komisja proponuje ponowne 
dokonanie zmian w instrumentach dotyczących migracji przed ich wygaśnięciem.

Najnowsze prognozy wskazują na możliwość zakończenia migracji do końca 2011 r. 
Sprawozdanie z postępów w tworzeniu SIS II, opublikowane przez Komisję w październiku 
2009 r., stwierdza, że dwa tak zwane testy etapowe SIS II przewidywane są odpowiednio na 
czwarty kwartał 2009 r. i lato 2010 r. Według konkluzji Rady z 4-5 czerwca 2009 r. obecny 
projekt SIS II jest nadal realizowany, jednak plan awaryjny (SIS 1+RE) jest trzymany w 
rezerwie na okres konieczny do testowania SIS II.

Z tych powodów Komisja przedstawiła nowy pakiet wniosków (COM(2009)508 i 509) 
zmieniających dwa instrumenty prawne dotyczące migracji z SIS 1+ do SIS drugiej generacji. 

Wejście w życie traktatu lizbońskiego 

Wejście w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. miało następujący wpływ na 
nowy pakiet: pierwsza część pakietu (COM(2009)508) wciąż oczekuje na rozpatrzenie. Była 
ona wymieniona w załączniku 4 do wspólnego komunikatu Komisji w sprawie 
„Konsekwencji wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych”. Nową podstawą prawną zgodnie z 
traktatem lizbońskim jest art. 74 TFUE. W dalszym ciągu stosuje się procedurę konsultacji. 
Druga część pakietu (COM(2009)509) stała się nieważna wraz z wejściem w życie nowego 
traktatu. Część ta została zastąpiona przez Komisję nowym wnioskiem COM(2010)15. 
Podstawą prawną jest również art. 74 TFUE i stosuje się procedurę konsultacji.

Zakres wniosków

1. Skreślenie klauzul wygaśnięcia
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Warunki dotyczące migracji nie zostaną spełnione do dnia 30 czerwca 2010 r. Ostatnie zdanie 
art. 19 obu aktów mówi obecnie, że przestają one obowiązywać najpóźniej 30 czerwca 2010 r. 
Dlatego wnioski w pierwszej kolejności mają na celu modyfikację klauzul wygaśnięcia tych 
aktów, aby zapobiec ich wygaśnięciu. Komisja proponuje całkowite skreślenie klauzuli 
wygaśnięcia, tj. nieokreślanie daty, w której akt przestaje obowiązywać.
Fakt, że Komisja nie jest w stanie zaproponować możliwej daty uruchomienia SIS II, jest nie
do pomyślenia i wzbudza wątpliwości co do sposobu zarządzania tym projektem.

2. Wprowadzenie elastyczności w tworzeniu SIS II poprzez alternatywne rozwiązania 
techniczne

Zgodnie z wnioskiem Komisji proponowane zmiany obejmowałyby również przypadek 
przejścia z projektu SIS II do alternatywnego scenariusza, np. SIS 1+RE, jeżeli SIS II 
zakończyłby się niepowodzeniem.
W tym celu Komisja proponuje zmianę art. 4 i art. 10 ust. 3 odnośnych aktów i wprowadzenie 
sformułowania „w niezbędnym zakresie”. Zmiany te sugerowałyby, że tak zwany konwerter, 
element techniczny powiązany wyłącznie z projektem SIS II, nie jest już uznawany za 
obowiązkowy składnik techniczny architektury migracyjnej.

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

Komisja proponuje również wprowadzenie do aktów prawnych Komisji ds. Całościowego 
Zarządzania Programem (GPMB) za pomocą nowego art. 17a. GPMB stanowi grupę 10 
ekspertów technicznych – 8 z państw członkowskich i 2 urzędników Komisji. Utworzono ją 
w celu lepszej koordynacji prac Komisji i państw członkowskich w trakcie procesu migracji. 
W konkluzjach w sprawie dalszego kierunku rozwoju SIS II z 4-5 czerwca 2009 r. Rada 
zwróciła się do Komisji o wzmocnienie struktury zarządzania informatycznego oraz o dalszą 
integrację GPMB w strukturze zarządczej. Włączenie GPMB do podstawy prawnej 
pozwoliłoby również na finansowanie jej kosztów administracyjnych i wydatków na podróże 
z budżetu Wspólnoty.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca chciałby przypomnieć, że Parlament Europejski już wielokrotnie wyrażał 
ubolewanie z powodu opóźnień projektu SIS II. Ostatnio miało to miejsce 22 października 
2009 r., kiedy przyjęto rezolucję w sprawie postępów prac nad Systemem Informacyjnym 
Schengen II oraz Systemem Informacji Wizowej. Parlament Europejski ponownie wyraził 
głębokie zaniepokojenie z powodu opóźnień w uruchomieniu SIS II. Zwrócił się również do 
Komisji i Rady o poinformowanie go o wynikach testów oraz o dalszych krokach 
bezpośrednio po przeprowadzeniu testu etapu 1, który początkowo zaplanowano na grudzień 
2009 r. Parlament wezwał również do pełnej przejrzystości procesu wdrażania SIS II.

W międzyczasie test etapu 1 przesunięto z grudnia 2009 r. na koniec stycznia 2010 r. Testy 
przeprowadzone w styczniu 2010 r. nie przebiegły zbyt pomyślnie, ocena wyników testów 
jest w toku. Być może test etapu 1 będzie musiał być powtórzony, zanim będzie można 
wyciągnąć ostateczne wnioski.
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Sprawozdawca przedstawia następujące zalecenia:

- Mając na uwadze poważne opóźnienia i przekroczenie budżetu projektu SIS II, 
podstawa prawna musi stwierdzać, że każde rozwiązanie techniczne musi opierać się 
na najlepszej dostępnej technologii oraz spełniać kryteria dotyczące jasnego 
harmonogramu i opłacalności.

- Klauzula wygaśnięcia powinna pozostać. Należy przyznać Komisji pewien stopień 
elastyczności w dostosowaniu dat w drodze komitologii, aby dostosować ramy prawne 
do alternatywnego scenariusza w przypadku niepowodzenia projektu SIS II.  

- Konieczne jest utrzymanie kontroli parlamentarnej nad procesem migracji. Parlament 
jest współprawodawcą w odniesieniu do podstawy prawnej SIS II. Parlament stanowi 
również organ władzy budżetowej, która nadzoruje migrację, finansowaną z budżetu 
Wspólnoty.

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

- Jako że data zakończenia procesu migracji oraz rozwiązanie techniczne nie są jeszcze 
pewne, prawodawca musi zadbać o to, aby ramy prawne dotyczące SIS II miały 
zastosowanie niezależnie od ewentualnych problemów technicznych, które będą 
determinować wybór ostatecznego rozwiązania technicznego.

Utworzenie GPMB i jej formalne włączenie do struktury zarządczej SIS II można postrzegać 
jako pozytywny krok na drodze do zacieśnienia współpracy między państwami 
członkowskimi i Komisją oraz do zapewnienia bezpośredniego wsparcia państw 
członkowskich dla projektu centralnego SIS II. Ważne jest również ograniczenie liczby 
ekspertów, aby zagwarantować wydajność i opłacalność.

W przypadku gdy projekt SIS II zakończy się niepowodzeniem, Parlament zastrzega sobie 
prawo zwrócenia się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o przeprowadzenie 
dokładnej kontroli zarządzania projektem SIS II oraz skutków finansowych dla budżetu 
Wspólnoty.


