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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forudsætningerne for overgangen til 

SIS II vil ikke være til stede inden den 

30. juni 2010. For at SIS II kan blive 

operationel som fastsat ved forordning 

(EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 

2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 

1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA 

derfor fortsat være gældende, indtil 

overgangen til SIS II er tilendebragt. 

(3) Forudsætningerne for overgangen til 

SIS II vil ikke være til stede inden den 

30. juni 2010. For at SIS II kan blive 

operationel som fastsat ved forordning 

(EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 

2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 

1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA 

derfor fortsat være gældende, indtil 

overgangen til SIS II er tilendebragt. 

Dersom det igangværende SIS II-projekt 

ikke fungerer efter testningen, bør der 

udarbejdes en alternativ teknisk løsning, 

og de fulde finansielle følger bør oplyses 

over for alle berørte parter. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Kommissionen og medlemsstaterne bør 

fortsat arbejde tæt sammen i samtlige faser 

under overgangsforløbet for at fuldende 

processen. En ekspertgruppe bør nedsættes 

for at supplere den nuværende 

organisatoriske struktur. 

(4) Kommissionen og medlemsstaterne bør 

fortsat arbejde tæt sammen i samtlige faser 

under overgangsforløbet for at fuldende 

processen. Ved Rådets konklusioner af 

26.-27. februar 2009 og 4.-5. juni 2009 om 

SIS II blev der oprettet et uformelt organ 

med betegnelsen "Det Globale 

Programstyringsråd" bestående af 

eksperter fra medlemsstaterne med 

henblik på at styrke samarbejdet og give 

direkte støtte fra medlemsstaterne til det 

centrale SIS II. En ekspertgruppe med 

betegnelsen Det Globale 

Programstyringsråd (GPMB) bør derfor 

nedsættes formelt i henhold til denne 

forordning for at supplere den nuværende 

organisatoriske struktur. For at sikre 

effektivitet og omkostningseffektivitet bør 

medlemmerne af GPMB være permanent 

udpegede og deres antal begrænset. 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at GPMB formaliseres i retsgrundlaget. Dets mandat bør være klart, og med 

henblik på at opnå effektivitet og omkostningseffektivitet bør der være tale om en permanent 

gruppe af eksperter i et begrænset antal. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Betragtning 6 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Der bør forudses en teknisk nødplan 

for at opnå de ønskede SIS II-funktioner. 

Beskrivelsen af de tekniske komponenter i 

overgangsarkitekturen bør derfor tilpasses, 

så der kan forudses en anden teknisk 

løsning for udviklingen af det centrale SIS 

II. 

(6) Det er nødvendigt at tilpasse de retlige 

rammer for at give mulighed for overgang 

til en mulig alternativ teknisk løsning, 

hvis test viser, at SIS II ikke kan 

gennemføres med succes. Beskrivelsen af 

de tekniske komponenter i 

overgangsarkitekturen bør tilpasses, så der 

kan forudses en anden teknisk løsning for 
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udviklingen af det centrale SIS II. Enhver 

alternativ teknisk løsning bør være 

baseret på den bedste tilgængelige 

teknologi, være omkostningseffektiv og 

gennemføres i overensstemmelse med en 

præcis og rimelig tidsplan. Kommissionen 

bør forelægge en grundig budgetmæssig 

vurdering af udgifterne i forbindelse med 

en sådan alternativ teknisk løsning inden 

for et rimeligt tidsrum. Det bør 

udtrykkeligt fastsættes, at den retlige 

ramme, der er fastlagt ved afgørelse 

2007/533/RIA, finder anvendelse på 

enhver løsning uanset dens tekniske 

beskaffenhed. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Betragtning 16 a (ny) 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Da Europa-Parlamentet er 

ansvarligt som medlovgiver for 

oprettelsen, driften og brugen af SIS II, jf. 

forordning (EF) nr. 1987/2006, og da 

overgangen finansieres over EU-

budgettet, som Europa-Parlamentet også 

er medansvarligt for, bør Europa-

Parlamentet integreres i 

beslutningsprocessen om overgangen. Der 

bør kræves en positiv udtalelse fra 

Europa-Parlamentet, på grundlag af 

oplysninger fra Kommissionen om 

testresultaterne, forud for overgangen til 

et nyt Schengeninformationssystem - 

Begrundelse 

Spørgsmål vedrørende SIS II henhører siden 1. januar 2005 under den fælles 

beslutningsprocedure. Overgangsforløbet er finansieret over EU-budgettet, hvor Parlamentet 

er medansvarligt. Derfor bør beslutninger vedrørende overgangen ikke længere træffes af 

Kommissionen og/eller Rådet uden Parlamentets medvirken, men Parlamentet bør inddrages i 

beslutningsprocessen. 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 

Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) Artikel 1, stk. 1, affattes således: 

 "1. Schengeninformationssystemet (SIS 

1+), der blev oprettet i medfør af 

bestemmelserne i afsnit IV i 

Schengenkonventionen af 1990, erstattes 

af et nyt system, 

Schengeninformationssystem II (SIS II), 

eller en alternativ teknisk løsning, som er 

baseret på den bedste tilgængelige 

teknologi og rimelig for så vidt angår en 

klar tidsplan for dens gennemførelse og 

omkostningseffektivitet. Oprettelse, drift 

og brug af det nye system er reguleret i 

afgørelse 2007/533/RIA." 

Begrundelse 

Såfremt den igangværende test af SIS II mislykkes, er et skifte til et alternativt scenario en 

realistisk mulighed. Den foreliggende retsakt skal tage højde for dette. I betragtning af de 

hidtidige erfaringer med udviklingen af SIS II skal det gøres klart, at kun løsninger, som er 

omkostningseffektive og har en klar tidsplan, er acceptable. Afgørelse 2007/533/RIA indeholder 

en samlet retlig ramme, navnlig med hensyn til databeskyttelse. Denne ramme bør altid finde 

anvendelse på alle tekniske løsninger. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning - ændringsretsakt  

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt) 

Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1a) I artikel 1 indsættes følgende stykke: 

 "1a. Såfremt det nuværende SIS II-

projekt afbrydes, og en alternativ teknisk 

løsning gennemføres, skal henvisninger 

til SIS II i denne afgørelse betragtes som 

henvisninger til den alternative tekniske 
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løsning." 

Begrundelse 

Den nuværende revision af overgangsinstrumenterne bør tage hensyn til det forhold, at SIS II 

ikke er blevet testet med succes endnu, og at Rådet bibeholdt SIS 1+ RE som nødplanen, indtil 

de test, som fastsættes i etapemålene, er gennemført. Såfremt de planlagte etapemålstest 

mislykkes, skal overgangen til en alternativ løsning kunne foregå hurtigt og uden de 

forsinkelser, der ville være forbundet med endnu en revision af den retlige ramme. Derfor skal 

det foreliggende forslag gøre retsakten fleksibel, således at den kan finde anvendelse på alle 

tekniske løsninger og ikke kun på SIS II. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 3 
Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De medlemsstater, der deltager i SIS 1+, 

overgår fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af 

den midlertidige overgangsarkitektur med 

støtte fra Frankrig og fra Kommissionen." 

2. De medlemsstater, der deltager i SIS 1+, 

overgår fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af 

den midlertidige overgangsarkitektur med 

støtte fra Frankrig og fra Kommissionen 

senest den 31. december 2011. Såfremt 

der gennemføres en alternativ teknisk 

løsning, jf. artikel 11, stk. 5a, kan denne 

dato ændres i overensstemmelse med 

proceduren i artikel 17, stk. 2. 

Begrundelse 

I den gældende lovgivning er datoen for afslutningen af overgangsfasen fastsat til den 30. 

september 2009, med mulighed for forlængelse til senest den 30. juni 2010 via 

komitologiproceduren. Kommissionen udnyttede denne mulighed og forlængede fristen til den 

30. juni 2010. Udløbsklausulen bør bibeholdes. Ifølge de nuværende prognoser vil SIS II kunne 

tages i brug ved udgangen af 2011, og den nye tidsfrist bør være i overensstemmelse hermed. 

For at opfylde det eventuelle behov for at skifte fra SIS II til et alternativt scenario, hvis testene 

mislykkes, bør Kommissionen have en vis fleksibilitet og bør atter kunne forlænge tidsfristen via 

komitologiproceduren.  

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) 
Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 11 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) Artikel 11, stk. 5, affattes således: 

 "5. Den omstilling, der indgår i 

overgangsprocessen, foretages efter den 

godkendelse, der er nævnt i artikel 8, 

stk. 7, og efter at Europa-Parlamentet har 

afgivet en positiv udtalelse på grundlag af 

de oplysninger om testresultaterne, som 

Kommissionen har forelagt i 

overensstemmelse med artikel 71, stk. 4, i 

afgørelse 2007/533/RIA." 

Begrundelse 

Spørgsmål vedrørende SIS II henhører siden 1. januar 2005 under den fælles 

beslutningsprocedure. Overgangsforløbet er finansieret over EU-budgettet, hvor Parlamentet 

er medansvarligt. Derfor bør beslutninger vedrørende overgangen ikke længere træffes af 

Kommissionen og/eller Rådet uden Parlamentets medvirken, men Parlamentet bør inddrages i 

beslutningsprocessen. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning - ændringsretsakt  

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) 

Rådets afgørelse 2008/839/JHA 

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b) I artikel 11 indsættes følgende stykke: 

 "5a. Udviklingen af SIS II kan opnås ved 

at gennemføre en alternativ teknisk 

løsning." 

Begrundelse 

Artikel 11, der beskriver de forskellige trin af den faktiske overgang, bør indeholde en 

henvisning til et muligt alternativt scenario, i tilfælde af SIS II-projektet ikke lykkes. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)  

Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 14 – stk. 5 a (nyt) 



 

 

 PE 441.846/ 7 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c) I artikel 14 indsættes følgende stykke:  

 "5a. Kommissionen udvikler og 

implementerer en pakke med supplerende 

foranstaltninger for at forhindre, at 

personoplysninger lækkes fra databasen, 

og for at sikre beskyttelse af 

personoplysninger under hele forløbet 

med testning og overgang fra SIS I til 

anden generation af 

Schengeninformationssystemet (SIS II)." 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 4 
Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 17 a – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at det berører Kommissionens, 

Frankrigs og de i SIS 1+ deltagende 

medlemsstaters respektive ansvarsområder 

og aktiviteter, nedsættes der hermed en 

gruppe bestående af tekniske eksperter 

under betegnelsen Det Globale 

Programstyringsråd (i det følgende 

benævnt "GPMB" (Global Programme 

Management Board)). GPMB skal være et 

forum for koordinering af det centrale og 

de nationale SIS II-projekter. 

1. Uden at det berører Kommissionens, 

Frankrigs og de i SIS 1+ deltagende 

medlemsstaters respektive ansvarsområder 

og aktiviteter, nedsættes der hermed en 

gruppe bestående af tekniske eksperter 

under betegnelsen Det Globale 

Programstyringsråd ("GPMB" (Global 

Programme Management Board)). GPMB 

skal være et forum for støtte til udvikling 

af det centrale SIS II. Det skal fremme 

sammenhængskraften og sørge for 

koordinering af det centrale SIS II-projekt 

og de nationale SIS II-projekter. 

Begrundelse 

GPMB’s mandat bør være mere klart defineret med henblik på at sætte det i stand til at bidrage 

aktivt til styring af udviklingen af anden generation af SIS og overgangsprocessen. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 4 
Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 17 a – stk. 2  
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. GPMB består af højst ti eksperter. Højst 

otte eksperter og et tilsvarende antal 

suppleanter udpeges af medlemsstaterne 

forsamlet i Rådet. To eksperter og to 

suppleanter udpeges af generaldirektøren 

for Kommissionens ansvarlige 

generaldirektorat blandt Kommissionens 

tjenestemænd. Andre tjenestemænd i 

Kommissionen med interesse i de emner, 

der behandles på GPMB's møder, kan 

deltage i disse møder. 

2. GPMB består af højst ti medlemmer, der 

er kvalificerede til at bidrage aktivt til 

udviklingen af SIS II, og som mødes 

regelmæssigt. Højst otte medlemmer og et 

tilsvarende antal suppleanter udpeges af 

medlemsstaterne forsamlet i Rådet. Højst 

to medlemmer og to suppleanter udpeges 

af generaldirektøren for Kommissionens 

ansvarlige generaldirektorat blandt 

Kommissionens tjenestemænd. 

Interesserede medlemmer af eller berørte 

medarbejdere i Europa-Parlamentet, 

eksperter fra medlemsstaterne og 

tjenestemænd i Kommissionen, der er 

direkte involveret i udviklingen af SIS II-

projekterne, kan deltage i GPMB's møder 

for deres respektive forvaltningers eller 

institutioners regning. GPMB kan som 

defineret i mandatet indbyde andre 

eksperter til at deltage i GPMB's møder 

for de respektive forvaltningers, 

institutioners eller virksomheders 

regning. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 4 
Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 17 a – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. 

Mandatet får virkning, efter at 

generaldirektøren for Kommissionens 

ansvarlige generaldirektorat har afgivet en 

positiv udtalelse herom. 

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. 

Mandatet får virkning, efter at 

generaldirektøren for Kommissionens 

ansvarlige generaldirektorat har afgivet en 

positiv udtalelse herom. GPMB’s mandat 

omfatter et krav om, at der offentliggøres 

regelmæssige beretninger, og at disse 

beretninger forelægges Europa-

Parlamentet for at sikre fuld 

parlamentarisk kontrol og tilsyn. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 4 

Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 17 a – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Administrative udgifter og rejseudgifter 

i tilknytning til GPMB's aktiviteter 

afholdes over Den Europæiske Unions 

almindelige budget, i det omfang de ikke 

godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, 

stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i 

tilknytning til GPMB's arbejde for de af 

GPMB's eksperter, der er udpeget af 

medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for 

de eksperter, der er indkaldt i medfør af 

denne artikels stk. 3, gælder 

Kommissionens "Ordning om godtgørelse 

af eksterne personer, der af Kommissionen 

indkaldes som eksperter. 

6. Administrative udgifter og rejseudgifter 

i tilknytning til GPMB's aktiviteter 

afholdes over Den Europæiske Unions 

almindelige budget, i det omfang de ikke 

godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, 

stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i 

tilknytning til GPMB's arbejde for de af 

GPMB's eksperter, der er udpeget af 

medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for 

de eksperter, der er indkaldt i medfør af 

denne artikels stk. 3, gælder 

Kommissionens "Ordning om godtgørelse 

af eksterne personer, der af Kommissionen 

indkaldes som eksperter. De nødvendige 

bevillinger til dækning af udgifterne i 

tilknytning til GPMB’s møder skal komme 

fra de bevillinger, der allerede er afsat i 

den finansielle programmering for 2010-

2013 til anden generation af 

Schengeninformationssystemet (SIS II). 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 5 
Rådets afgørelse 2008/839/RIA 

Artikel 19  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den udløber på en dato, der fastsættes af 

Rådet i medfør af artikel 71, stk. 2, i 

afgørelse 2007/533/RIA. 

Denne afgørelse træder i kraft på 

tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende. Den 

udløber på den dato, der fastsættes af Rådet 

i medfør af artikel 71, stk. 2, i afgørelse 

2007/533/RIA, og under alle 

omstændigheder senest den 31. december 

2013. 
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Begrundelse 

I den gældende lovgivning er datoen for afslutningen af overgangsfasen fastsat til den 30. 

september 2009, med mulighed for forlængelse til senest den 30. juni 2010 via 

komitologiproceduren. Kommissionen udnyttede denne mulighed og forlængede fristen til den 

30. juni 2010. Udløbsklausulen bør bibeholdes. Ifølge de nuværende prognoser vil SIS II kunne 

tages i brug ved udgangen af 2011, og den nye tidsfrist bør være i overensstemmelse hermed. 

For at opfylde det eventuelle behov for at skifte fra SIS II til et alternativt scenario, hvis testene 

mislykkes, bør Kommissionen have en vis fleksibilitet og bør atter kunne forlænge tidsfristen via 

komitologiproceduren.  

 


