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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul 
de act.)

Amendamente

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea în vederea adoptării unui Regulament al Consiliului de 
modificare a Deciziei 2008/839/JAI privind migrarea de la Sistemul de Informaţii 
Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)
(COM(2010)0015 – C7-0000/2010 - 2010/0006(NLE)

(Consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0015),

– având în vedere articolul 74 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0000/2010),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul 
Comisiei pentru bugete (A7-0000/2010),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. invită Consiliul să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Propunerea Comisiei Amendamentul

(4) Comisia şi statele membre ar trebui să 
continue să coopereze îndeaproape pe 
parcursul tuturor etapelor migrării în 
vederea finalizării procesului. Pentru a 
completa actuala structură organizaţională 
ar trebui să se instituie un grup de experţi.

(4) Comisia şi statele membre ar trebui să 
continue să coopereze îndeaproape pe 
parcursul tuturor etapelor migrării în 
vederea finalizării procesului. În urma 
concluziilor Consiliului din 26-27 
februarie 2009 şi 4-5 iunie 2009 cu privire 
la SIS II, s-a constituit un organism 
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neoficial alcătuit din experţi provenind 
din statele membre şi desemnat în calitate 
de Consiliu de administrare globală a 
programului în vederea consolidării 
cooperării şi pentru a acorda proiectului 
central SIS II sprijinul direct al statelor 
membre. Pentru a completa actuala 
structură organizaţională ar trebui, prin 
urmare, să se constituie oficial, în temeiul 
prezentului regulament, un grup de 
experţi, denumit „Consiliul pentru 
gestionarea programului global” 
(GPMB). Pentru a asigura eficienţa şi 
rentabilitatea, membrii GPMB ar trebui 
să fie permanenţi, iar numărul lor ar 
trebui să fie limitat.

Or. en

Justificare

Este important ca GPMB să capete un temei juridic oficial. Mandatul său ar trebui să fie clar 
şi, pentru a fi eficient şi rentabil, ar trebui să fie alcătuit dintr-un grup permanent de experţi, 
în număr limitat.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Propunerea Comisiei Amendamentul

(6) Ar trebui prevăzut un plan de 
intervenţie tehnică pentru atingerea 
funcţionalităţilor SIS II. Descrierea 
componentelor tehnice ale arhitecturii de 
migrare ar trebui aşadar adaptată pentru a 
permite identificarea unei alte soluţii 
tehnice privind dezvoltarea SIS II central.

(6) Este necesar să se adapteze cadrul 
juridic pentru a permite migrarea la 
posibile soluţii tehnice alternative, în 
cazul în care testele demonstrează că SIS 
II nu poate fi implementat cu succes. 
Descrierea componentelor tehnice ale 
arhitecturii de migrare ar trebui adaptată 
pentru a se permite identificarea unei alte 
soluţii tehnice privind dezvoltarea SIS II 
central. Toate soluţiile tehnice ar trebui să 
se bazeze pe tehnologia optimă 
disponibilă, să fie rentabile şi să fie 
implementate după un calendar precis. Ar 
trebui să se clarifice faptul că la toate 
soluţiile tehnice se aplică cadrul juridic 
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prevăzut de Decizia 2007/533/JAI.

Or. en

Justificare

În caz că testele actuale ale SIS II eşuează, trecerea la un scenariu alternativ este o opţiune 
realistă. Textul juridic actual trebuie să ţină cont de acest fapt. Având în vedere experienţele 
legate de dezvoltarea SIS II de până acum, trebuie clarificat faptul că doar soluţiile care sunt 
rentabile şi au un calendar precis sunt acceptabile. Decizia 2007/533/JAI oferă un cadru 
cuprinzător în ceea ce priveşte prelucrarea datelor, protecţia datelor şi căile juridice de atac. 
Acest cadru ar trebui să se aplice întotdeauna şi oricărei soluţii tehnice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(16a) Având în vedere faptul că 
Parlamentul este responsabil, în calitate 
de colegislator, pentru înfiinţarea, 
funcţionarea şi utilizarea SIS II, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr.1987/2006 şi cu Decizia 2007/533/JAI 
şi având în vedere faptul că migrarea este 
finanţată din bugetul Uniunii, pentru care 
Parlamentul European este, de asemenea, 
responsabil, acesta din urmă ar trebui să 
fie inclus în procesul decizional cu privire 
la migrare. Ar trebui solicitat avizul 
favorabil al Parlamentului, înainte de 
trecerea la un nou Sistem de Informaţii 
Schengen, pe baza informaţiilor oferite de 
Comisie cu privire la rezultatele testelor,

Or. en

Justificare

Chestiunile referitoare la SIS II fac obiectul codeciziei începând cu 1 ianuarie 2005. Procesul 
de migrare este finanţat din bugetul comunitar pentru care Parlamentul este coresponsabil. 
Prin urmare, deciziile cu privire la migrare nu ar trebui să mai fie adoptate de Comisie şi/sau 
de Consiliu fără a include Parlamentul, ci în procesul decizional ar trebui să fie implicat şi 
Parlamentul.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 1 – alineatul 1

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1. Articolul 1 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:
„1. Sistemul de Informaţii Schengen 
(SIS 1+), instituit în temeiul dispoziţiilor 
titlului IV din Convenţia Schengen din 
1990, este înlocuit cu un nou sistem, 
Sistemul de Informaţii Schengen II (SIS 
II) sau cu orice altă soluţie tehnică care 
se bazează pe tehnologia optimă 
disponibilă şi care este rezonabilă din 
punct de vedere al unui calendar precis al 
aplicării sale şi din punct de vedere al 
rentabilităţii. Instituirea, funcţionarea şi 
utilizarea noului sistem sunt 
reglementate prin Decizia 
2007/533/JAI.”

Or. en

Justificare

În cazul în care testele actuale ale SIS II eşuează, trecerea la un scenariu alternativ este o 
opţiune realistă. Textul juridic actual trebuie să ţină cont de acest fapt. Având în vedere 
experienţele legate de dezvoltarea SIS II de până acum, trebuie clarificat faptul că doar 
soluţiile care sunt rentabile şi au un calendar precis sunt acceptabile. Decizia 2007/533/JAI 
oferă un cadru juridic cuprinzător, în special în ceea ce priveşte prelucrarea datelor. Acest 
cadru ar trebui să se aplice întotdeauna şi oricărei soluţii tehnice.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1a. La articolul 1, se introduce următorul 



PR\804620RO.doc 9/17 PE439.091v01-00

RO

alineat:
„1a. În cazul în care proiectul actual SIS 
II se suspendă şi se aplică o soluţie 
tehnică diferită, trimiterile la SIS II din 
prezenta decizie se interpretează ca 
trimiteri la soluţia tehnică aplicată”.

Or. en

Justificare

Reexaminarea actuală a instrumentelor de migrare ar trebui să ia în considerare faptul că 
SIS II nu a fost încă testat cu succes şi că Consiliul a reţinut SIS I+RE ca plan de urgenţă, 
până când sunt efectuate testele definite în cadrul etapelor. În cazul eşecului testelor 
planificate în cadrul etapelor, trecerea la soluţiile alternative trebuie să fie înlesnită rapid şi 
fără întârzieri cauzate de altă revizuire a cadrului juridic. Prin urmare, propunerea actuală 
trebuie să aducă flexibilitate textului juridic pentru ca acesta să se poată aplica la orice 
soluţie tehnică, nu numai la SIS II.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 11 – alineatul 2

Propunerea Comisiei Amendamentul

2. Statele membre care participă la SIS 1+ 
migrează de la N.SIS la N.SIS II utilizând 
structura de migrare provizorie, cu sprijinul 
Franţei şi al Comisiei.

2. Statele membre participante la SIS 1+ 
migrează de la N.SIS la N.SIS II utilizând 
arhitectura de migrare provizorie, cu 
sprijinul Franţei şi al Comisiei, până cel 
mai târziu la 31 decembrie 2011. În cazul 
în care se implementează o altă soluţie 
tehnică, aşa cum se menţionează la 
articolul 11 alineatul (5a), data poate fi 
schimbată în conformitate cu procedura 
definită la articolul 17 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Actuala legislaţie a stabilit ca dată de încheiere a procesului de migrare 30 septembrie 2009, 
cu posibilitatea de a fi amânată, prin comitologie, până cel mai târziu la 30 iunie 2010. 
Comisia s-a folosit de aceasta şi a stabilit ca nouă dată 30 iunie 2010. Clauza de caducitate 
ar trebui păstrată. Noul termen ar trebui să fie în conformitate cu previziunile actuale, 
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conform cărora SIS II va deveni funcţional până la sfârşitul lui 2011. Comisiei ar trebui să i 
se acorde din nou o anumită flexibilitate pentru a prelungi perioada prin comitologie, în 
vederea includerii necesităţii eventuale de a trece de la SIS II la  un scenariu alternativ, în 
cazul în care testele eşuează.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 11 – alineatul 5

Propunerea Comisiei Amendamentul

(3a) Articolul 11 alineatul (5) se modifică 
după cum urmează:
„5. Trecerea prevăzută în cadrul 
procesului de migrare se efectuează 
după validarea menţionată la articolul 8 
alineatul (7) şi după ce Parlamentul 
European emite un aviz favorabil pe baza 
informaţiilor cu privire la rezultatele 
testelor, furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 71 alineatul (4) 
din Decizia 2007/533/JAI.”

Or. en

Justificare

Chestiunile referitoare la SIS II fac obiectul codeciziei de la 1 ianuarie 2005. Procesul de 
migrare este finanţat din bugetul comunitar pentru care Parlamentul este coresponsabil. Prin 
urmare, deciziile cu privire la migrare nu ar trebui să mai fie adoptate de Comisie şi/sau de 
Consiliu fără a include Parlamentul, ci acesta ar trebui să fie implicat în procesul decizional.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3b (nou)
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(3b) La articolul 11 se adaugă următorul 
alineat:
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„5a. Dezvoltarea SIS II poate fi asigurată 
prin implementarea unei soluţii tehnice 
alternative.”

Or. en

Justificare

Articolul 11, care descrie diversele etape ale migrării efective, ar trebui să conţină o trimitere 
la un eventual scenariu alternativ, în cazul în care proiectul SIS II nu reuşeşte.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 17a – alineatul 1 

Propunerea Comisiei Amendamentul

1. Fără a se aduce atingere 
responsabilităţilor şi activităţilor Comisiei,
Franţei şi, respectiv, statelor membre 
participante la SIS 1+, se instituie un grup 
de experţi tehnici denumit „Consiliul 
pentru gestionarea programului global” (în 
continuare „GPMB”). GPMB reprezintă un 
forum pentru coordonarea proiectelor SIS 
II de la nivel central şi naţional.

1. Fără a se aduce atingere 
responsabilităţilor şi activităţilor Comisiei, 
Franţei şi, respectiv, statelor membre 
participante la SIS 1+, se instituie un grup 
de experţi tehnici denumit „Consiliul 
pentru gestionarea programului global” (în 
continuare „GPMB”). GPMB reprezintă un 
forum pentru acordarea de asistenţă 
proiectului central SIS II. Acesta ar trebui 
să faciliteze coerenţa şi să ofere
coordonarea proiectelor SIS II de la nivel 
central şi naţional.

Or. en

Justificare

Mandatul GPMB ar trebui definit mai clar pentru a-i permite să contribuie activ la 
gestionarea dezvoltării SIS de a doua generaţie şi la procesul de migrare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 17a – alineatul 2 
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Propunerea Comisiei Amendamentul

2. GPMB va fi alcătuit din maximum 10 
experţi. Cel mult opt experţi şi un număr 
egal de membri supleanţi sunt desemnaţi 
de statele membre, acţionând în cadrul 
Consiliului. Doi experţi şi doi membri 
supleanţi sunt desemnaţi din rândul 
funcţionarilor Comisiei de către directorul 
general care răspunde de direcţia generală 
competentă din cadrul Comisiei. La 
reuniunile GPMB pot participa şi alţi 
funcţionari ai Comisiei interesaţi de 
proceduri.

2. GPMB va fi alcătuit din maximum 10 
membri care au capacitatea de a contribui 
în mod activ la dezvoltarea SIS II. Cel 
mult opt membri şi un număr egal de 
membri supleanţi sunt desemnaţi de statele 
membre, acţionând în cadrul Consiliului 
Maximum doi membri şi doi membri 
supleanţi sunt desemnaţi din rândul 
funcţionarilor Comisiei de către directorul 
general care răspunde de direcţia generală 
competentă din cadrul Comisiei. La 
reuniunile GPMB pot participa şi alţi 
funcţionari ai Comisiei şi experţi din 
statele membre interesaţi de proceduri.

Or. en

Justificare

GPMB ar trebui să fie alcătuit dintr-un număr limitat de membri permanenţi. Aceştia ar 
trebui să fie experţi care posedă abilităţile şi competenţele specifice necesare pentru a face ca 
proiectul SIS II să progreseze.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului
Articolul 19 

Propunerea Comisiei Amendamentul

(5) La articolul 19, ultima teză se 
înlocuieşte cu următorul text:

(5) La articolul 19, ultima teză se 
înlocuieşte cu următorul text:

„Va expira la o dată care urmează să fie 
stabilită de Consiliu, în conformitate cu 
articolul 71 alineatul (2) din Decizia 
2007/533/JAI.”

„Expiră la o dată care urmează să fie 
stabilită de Consiliu, în conformitate cu 
articolul 71 alineatul (2) din Decizia 
2007/533/JAI şi, în orice caz, nu mai 
târziu de 31 decembrie 2013.”

Or. en
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Justificare

Actuala legislaţie a stabilit ca dată de încheiere a procesului de migrare 30 septembrie 2009, 
cu posibilitatea de a fi amânată, prin comitologie, până cel mai târziu la 30 iunie 2010. 
Comisia s-a folosit de aceasta şi a stabilit ca nouă dată 30 iunie 2010. Clauza de caducitate 
ar trebui păstrată. Noul termen ar trebui să fie în conformitate cu previziunile actuale, 
conform cărora SIS II va deveni funcţional până la sfârşitul lui 2011. Comisiei ar trebui să i 
se acorde din nou o anumită flexibilitate pentru a prelungi perioada prin comitologie, în 
vederea includerii necesităţii eventuale de a trece de la SIS II la  un scenariu alternativ, în 
cazul în care testele eşuează.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Dispoziţiile privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea sistemului SIS II au fost aprobate de 
Consiliu şi Parlamentul European în 2006, prin procedura de codecizie, în prima lectură, 
pentru a se evita alte întârzieri. 

Se prevede ca aceste instrumente juridice să se aplice în statele membre care participă la 
sistemul SIS I+ doar începând cu data care urmează să fie stabilită de către Consiliu, hotărând 
cu unanimitatea membrilor săi, reprezentanţi ai guvernelor statelor membre participante la 
SIS1+. Înainte de aceasta şi înainte ca sistemul să înceapă să funcţioneze, el trebuie testat 
integral, pentru a evalua dacă SIS II poate acţiona în conformitate cu cerinţele tehnice şi 
funcţionale, precum robusteţea, disponibilitatea şi performanţa.

Doar după efectuarea cu succes a tuturor testelor SIS II, se poate trece la următoarea etapă: 
migrarea utilizatorilor SIS I+ la mediul SIS II, în care trecerea ar trebui să aibă loc la aceeaşi 
dată în toate statele membre – migrare unică.

Planul iniţial prevedea migrarea a 15 state membre (numărul de la acea vreme), pe parcursul 
unui proces care ar dura aproximativ 8 ore. Din păcate, cu toate întârzierile şi datorită 
numărului aproape dublu al ţărilor participante, procesul de migrare a devenit mult mai 
complex, mai dificil şi necesitând mai mult timp pentru încărcarea reţelei.

Pentru a oferi instrumentele necesare capabile de a face faţă riscurilor crescute ale unor 
întreruperi de funcţionare în cursul trecerii comune la alt sistem, în 2008 s-au aprobat două 
instrumente juridice cu scopul de a stabili un cadru juridic care să reglementeze migrarea, în 
care cele două sisteme vor coexista pe parcursul unei perioade provizorii.

S-a decis crearea unei arhitecturi tehnice interimare, care să permită funcţionarea în paralel a 
SIS I+ şi a anumitor părţi tehnice ale arhitecturii SIS II pentru o perioadă tranzitorie limitată 
şi, în acelaşi timp, s-a încercat clarificarea condiţiilor, a procedurilor, a responsabilităţilor, a 
finanţării procesului de migrare şi a cadrului juridic esenţial aplicabil în cursul migrării.

S-a introdus un nou instrument tehnic – un „convertor” – care permite conversia cu succes şi 
sincronizarea datelor între SIS I+ şi SIS II. De fapt, sistemul central SIS I şi sistemul central 
SIS II vor fi conectate prin convertorul care le permite să proceseze aceleaşi informaţii şi să 
garanteze că statele membre care sunt deja conectate cu succes la SIS II se menţin la acelaşi 
nivel ca celelalte care încă sunt conectate la SIS I+. 

S-a adăugat, de asemenea, o nouă funcţie – „modul de funcţionare în sens invers” – pentru a 
permite funcţionarea acestei arhitecturi tehnice interimare.

Lansarea sistemului SIS II va marca încheierea fazei de dezvoltare şi începutul aplicabilităţii 
temeiului juridic al SIS II. În concordanţă cu această logică, faza de migrare trebuie să fie 
ultima etapă, conform mandatului de dezvoltare a SIS II, implicând necesitatea de a deţine un 
mandat de dezvoltare valabil pentru Comisie în ceea ce priveşte SIS II, până la punerea în 
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funcţiune a SIS II, pentru a-i permite să efectueze toate sarcinile stabilite ca precondiţii în 
instrumentele juridice SIS II, inclusiv corectarea erorilor din timpul testărilor şi să ofere toate 
instrumentele necesare, ca de exemplu platforme de testare şi resurse, în vederea livrării unui 
sistem perfect funcţional.

Propuneri de migraţie

Primul pachet legislativ prin care Comisia a primit sarcina dezvoltării SIS din a doua 
generaţie a fost valabil până la 31 decembrie 2006 şi a fost prelungit până la 31 decembrie 
2008. Instrumentele actuale de migrare, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1140/2008 şi 
Decizia 2008/839/JAI a Consiliului prevăd că migrarea ar trebui să se încheie până la 30 
septembrie 2009 cel mai târziu. În funcţie de necesităţi, Comisia ar putea să prelungească 
această dată prin comitologie până la expirarea instrumentelor de migrare. Clauza de 
caducitate stabileşte data de expirare la 30 iunie 2010. 

Comisia a utilizat opţiunea de a amâna data de încheiere a migrării prin comitologie până la 
30 iunie 2010. Cu toate acestea, conform previziunilor actuale migrarea nu va fi încheiată la 
mijlocul anului 2010. Prin urmare, Comisia propune să modifice instrumentele de migrare din 
nou înainte de expirarea acestora.

Conform ultimelor previziuni, migrarea s-ar putea încheia la sfârşitul anului 2011. Raportul 
privind dezvoltarea SIS II, publicat de Comisie în octombrie 2009, menţionează faptul că aşa 
numitele teste de etapă pentru SIS II sunt prevăzute pentru al patrulea trimestru al anului 2009 
şi, respectiv, pentru vara 2010. În conformitate cu concluziile Consiliului din 4-5 iunie 2009, 
proiectul actual SIS II se continuă, dar un plan de urgenţă (SIS 1+RE) este păstrat ca rezervă 
pentru perioada necesară testării SIS II.

Din aceste motive, Comisia a prezentat acest nou pachet de propuneri (COM(2009)508 şi 
509) de modificare a celor două instrumente juridice cu privire la migrarea de la SIS I+ la SIS 
din a doua generaţie. 

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 

Efectul intrării în vigoare a noului tratat la 1 decembrie 2010 asupra acestui pachet a fost 
următorul: prima parte a pachetului, COM(2009)508, a rămas în suspensie. Aceasta a fost 
inclusă în anexa 4 a Comunicării „omnibus” a Comisiei privind „Consecinţele intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs 
de desfăşurare”. Noul temei juridic în conformitate cu Tratatul de la Lisabona este articolul 74 
din TFUE. Procedura a rămas cea de consultare. A doua parte a pachetului, COM(2009)509, a 
expirat la intrarea în vigoare a noului tratat. Comisia a înlocuit-o cu o nouă propunere, 
COM(2010)15. Temeiul juridic este tot articolul 74 din TFUE, iar procedura este cea de 
consultare.

Sfera de aplicare a propunerilor

1. Eliminarea clauzelor de caducitate
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Condiţiile privind migrarea nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010. Ultima teză din articolul 
19 din ambele instrumente prevede în prezent că acestea vor expira cel mai târziu la 30 iunie 
2010. Prin urmare, propunerile au drept scop, în primul rând, modificarea clauzelor de 
caducitate ale instrumentelor pentru a împiedica expirarea acestora. Comisia propune 
eliminarea clauzelor de caducitate complet, mai exact să nu mai stabilească o dată de expirare 
a instrumentelor.
Este inacceptabil faptul că Comisia nu este în stare să propună o dată posibilă pentru 
începerea funcţionării SIS II, provocând dubii serioase în ceea ce priveşte modul de 
gestionare a proiectului.

2. Introducerea flexibilităţii în ceea ce priveşte dezvoltarea SIS II prin soluţii tehnice 
alternative

În conformitate cu propunerea Comisiei, modificările propuse ar acoperi, de asemenea, 
trecerea de la proiectul SIS II, dacă acesta nu ar fi încheiat cu succes, la un scenariu alternativ, 
precum SIS1+RE.
În acest scop, Comisia propune modificarea articolului 4 şi a articolului 10 alineatul (3) din 
instrumente şi introducerea formulei „în măsura necesităţii”. Aceste modificări ar implica 
faptul că aşa-numitul convertor, un element tehnic care este legat în mod exclusiv de proiectul 
SIS II, nu mai este considerat drept o componentă tehnică obligatorie a arhitecturii de 
migraţie.

3. Introducerea Consiliului pentru gestionarea programului global (GPMB)

În plus, Comisia sugerează introducerea Consiliului pentru gestionarea programului global 
(GPMB) în instrumentele juridice, printr-un nou articol 17a. GPMB este un grup de 10 experţi 
tehnici – 8 din statele membre şi 2 funcţionari ai Comisiei. A fost creat pentru a coordona mai 
bine activităţile Comisiei şi ale statelor membre în timpul procesului de migrare. În 
concluziile sale cu privire la viitoare direcţie a SIS II din 4-5 iunie 2009, Consiliul a solicitat 
Comisiei să consolideze structura de management IT şi să continue integrarea GPMB în 
structura de management. Includerea sa în temeiul juridic ar permite, de asemenea, finanţarea 
cheltuielilor administrative şi de deplasare din bugetul comunitar.

Poziţia raportorului

Raportorul ar dori să reamintească faptul că Parlamentul European şi-a exprimat deja regretul 
de mai multe ori cu privire la toate întârzierile din proiectul SIS II. Ultima oară şi-a exprimat 
acest regret la 22 octombrie 2009, prin aprobarea unei rezoluţii referitoare la progresele 
înregistrate cu privire la Sistemul de Informaţii Schengen II şi Sistemul de informaţii privind 
vizele. Încă o dată, Parlamentul European şi-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la 
începutul funcţionării SIS II. A solicitat, de asemenea, să fie informat de Comisie şi Consiliu 
cu privire la rezultatele testelor şi etapele următoare, imediat după încheierea testului de etapă 
1, planificat iniţial pentru decembrie 2009. Parlamentul a solicitat, de asemenea, transparenţă 
totală în ceea ce priveşte procesul de implementare a SIS II.

Între timp, testul de etapă 1 a fost amânat din decembrie 2009 până la sfârşitul lunii ianuarie 
2010. Testele desfăşurate în ianuarie 2010 nu au fost încununate de succes; evaluarea 
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rezultatelor acestor teste este încă în curs de desfăşurare. Este posibil ca testul de etapă 1 să 
trebuiască să fie repetat pentru a se putea trage o concluzie finală.

Raportorul face următoarele recomandări:

- având în vedere gravele întârzieri şi depăşirile de costuri din proiectul SIS II, temeiul 
juridic ar trebui să prevadă faptul că orice soluţie tehnică trebuie să se bazeze pe 
tehnologia optimă disponibilă şi să fie conformă cu criteriile legate de un calendar 
precis şi de rentabilitate;

- ar trebui menţinută clauza de caducitate. Comisiei ar trebui să i se acorde o anumită 
flexibilitate pentru a adapta datele prin comitologie în vederea adaptării cadrului 
juridic la un scenariu alternativ, în cazul în care proiectul SIS II eşuează;  

- este esenţial ca procesul de migrare să fie menţinut sub control parlamentar. 
Parlamentul este colegislator pentru temeiul juridic al SIS II; Parlamentul face parte, 
de asemenea, din autoritatea bugetară care supraveghează migrarea finanţată din 
bugetul comunitar;

- din aceleaşi motive, Parlamentul nu ar trebui să mai fie exclus din procesul decizional 
în ceea ce priveşte migrarea; înainte de trecerea la un nou sistem, Parlamentul ar trebui 
să fie pe deplin informat cu privire la rezultatele testelor şi să emită un aviz favorabil;

- având în vedere faptul că data de încheiere a procesului de migrare şi soluţia tehnică 
nu sunt încă sigure, legislatorul trebuie să se asigure că se aplică cadrul juridic 
prevăzut pentru SIS II, indiferent de problemele tehnice potenţiale care vor determina 
alegerea soluţiei tehnice finale.

Crearea GPMB şi integrarea sa oficială în structura de management a SIS II pot fi considerate 
drept un pas pozitiv pentru a consolida cooperarea dintre statele membre şi Comisie şi, de 
asemenea, pentru a oferi proiectului SIS II sprijinul direct al statelor membre. Este, de 
asemenea, important să se limiteze numărul de experţi pentru a se asigura atât eficienţa, cât şi 
rentabilitatea.

În cazul în care proiectul SIS II eşuează, Parlamentul îşi rezervă dreptul de a invita Curtea de 
Conturi Europeană să efectueze un audit detaliat cu privire la modul în care a fost gestionat 
proiectul SIS II şi cu privire la implicaţiile financiare pentru bugetul comunitar.


