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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 175
Visum 4 bis (nieuw)

- gezien het advies van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming van 19 
oktober 2005 en het advies van de Artikel 29-werkgroep van 25 november 2005,

Or. de

Motivering

Benadrukking van de gegevnsbescherming en nadrukkelijke vermelding van de adviezen, die 
dikwijls  als uitgangspunt voor een amendement hebben gediend.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 176
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. verzoekt de Raad  ervoor te zorgen dat dit besluit eerst in werking treedt als het 
Kaderbesluit 2005/XX/JBZ van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens 
die worden verwerkt in het kader van politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken reeds in werking is getreden; 
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Or. de

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat dit Kaderbesluit inzake gegevensbescherming reeds van kracht is 
voordat dit besluit in werking treedt, zodat ook een hoog beschermingsniveau bij de 
verwerking van persoonsgegevens in SIS II in het kader van de derde pijler zal zijn 
gewaarborgd. 

Voorstel voor een besluit

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 177
Overweging 5

(5) SIS II moet als compenserende maatregel 
bijdragen aan de handhaving van een hoog 
niveau van zekerheid in een ruimte zonder 
controles aan de binnengrenzen tussen de 
lidstaten door de operationele samenwerking 
tussen politiediensten en justitiële 
autoriteiten in strafzaken te ondersteunen,

(5) SIS II moet als compenserende maatregel 
bijdragen aan de handhaving van een hoog 
niveau van zekerheid in een ruimte zonder 
controles aan de binnengrenzen tussen de 
lidstaten door de uitvoering te ondersteunen 
van beleidsmaatregelen die verband houden 
met het verkeer van personen en deel 
uitmaken van het Schengenacquis, en aan 
de toepassing van de bepalingen van Titel 
IV EG-Verdrag inzake het vrije 
personenverkeer.

Or. en

Motivering

Titel IV van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap heeft betrekking op visas, asiel, immigratie en andere beleidsgebieden in 
verband met het vrije personenverkeer en moet daarom in het voorstel worden genoemd.  

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 178
Overweging 5

(5) SIS II moet als compenserende maatregel (5) (5) SIS II moet als compenserende 
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bijdragen aan de handhaving van een hoog 
niveau van zekerheid in een ruimte zonder 
controles aan de binnengrenzen tussen de 
lidstaten door de uitvoering te ondersteunen 
van beleidsmaatregelen die verband 
houden met het verkeer van personen en 
deel uitmaken van het Schengenacquis.

maatregel een hoog niveau van zekerheid 
waarborgen in een ruimte zonder controles 
aan de binnengrenzen tussen de lidstaten. 

Or. de

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 179
Overweging 6

(6) De doelstellingen van SIS II moeten 
worden omschreven en er moeten 
voorschriften betreffende de werking en het 
gebruik ervan en betreffende de 
verantwoordelijkheden worden vastgesteld, 
waaronder voorschriften betreffende de 
technische architectuur en de financiering, 
de in het systeem op te nemen categorieën 
gegevens, het doel van en de criteria voor de 
opneming ervan, de autoriteiten die toegang 
hebben tot het systeem, het koppelen van 
signaleringen en verdere voorschriften 
inzake gegevensverwerking en de 
bescherming van persoonsgegevens.

(6) De doelstellingen van SIS II moeten 
worden omschreven en er moeten 
voorschriften betreffende de werking en het 
gebruik ervan en betreffende de 
verantwoordelijkheden worden vastgesteld, 
waaronder voorschriften betreffende de 
technische architectuur, een hoog 
beveiligingsniveau en de financiering, de in 
het systeem op te nemen categorieën 
gegevens, het doel van en de criteria voor de 
opneming ervan, de autoriteiten die toegang 
hebben tot het systeem, het koppelen van 
signaleringen en verdere voorschriften 
inzake gegevensverwerking en de 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Het beheer van een dergelijke databank vergt duidelijke richtsnoeren om een veilige werking 
te waarborgen. Daarom moeten ook de verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 180
Overweging 7

(7) De uitgaven in verband met de werking 
van SIS II moeten ten laste van de begroting 

(7) De uitgaven in verband met de werking 
van SIS II moeten ten laste van de begroting 
van de Europese Unie komen. Wanneer een 
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van de Europese Unie komen. lidstaat gebruik maakt van de mogelijkheid 
nationale kopieën te maken, draagt hij zelf  
de kosten daarvan.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 181
Overweging 8

(8) Er dient een handboek te worden 
opgesteld met gedetailleerde voorschriften 
voor de uitwisseling van aanvullende 
informatie over de in de signalering 
gevraagde maatregel. De nationale 
autoriteiten van elke lidstaat moeten zorgen 
voor de uitwisseling van deze informatie.

(8) Er is een handboek nodig met 
gedetailleerde voorschriften voor de 
uitwisseling van aanvullende informatie over 
de in de signalering gevraagde maatregel. 
De nationale autoriteiten van elke lidstaat 
moeten zorgen voor de uitwisseling van deze 
informatie.

Or. en

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 182
Overweging 9

(9) De Commissie moet worden belast met 
het operationele beheer van SIS II en moet 
er met name voor zorgen dat de 
ontwikkeling van het systeem en de 
ingebruikneming ervan naadloos op elkaar 
aansluiten. 

(9) Gedurende een overgangsperiode van 
drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening blijft de Commissie belast met 
het operationele beheer van SIS II en moet 
zij er met name voor zorgen dat de 
ontwikkeling van het systeem en de 
ingebruikneming ervan naadloos op elkaar 
aansluiten. 

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 183
Overweging 9

(9) De Commissie moet worden belast met (9) De Commissie moet worden belast met 
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het operationele beheer van SIS II en moet 
er met name voor zorgen dat de 
ontwikkeling van het systeem en de 
ingebruikneming ervan naadloos op elkaar 
aansluiten. 

het operationele beheer van SIS II en moet 
er met name voor zorgen dat de 
ontwikkeling van het systeem en de 
ingebruikneming ervan naadloos op elkaar 
aansluiten. De in het huidige SIS 
opgeslagen gegevens mogen alleen naar 
het nieuwe systeem worden overgebracht
nadat het huidige systeem is doorgelicht  en 
de betrouwbaarheid van de daarin 
bewaarde gegevens is geverifieerd.

Or. en

Motivering

De oude gegevens moeten worden gecontroleerd en doorgelicht alvorens in de nieuwe 
databank te worden ingevoerd om te vermijden dat onjuiste of onbetrouwbare informatie 
wordt overgebracht.

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 184
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Na afloop van deze 
overgangsperiode van drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient een Europees Agentschap voor het 
operationele beheer van grootschalige IT-
systemen te worden belast met het 
operationele beheer van SIS II.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 185
Overweging 13

(13) Voor elke categorie signaleringen moet 
een maximale bewaringstermijn worden 
vastgesteld, die slechts kan worden 
overschreden indien dat noodzakelijk is 
voor de realisatie van het doel van de 

(13) Voor elke categorie signaleringen moet 
een maximale bewaringstermijn worden 
vastgesteld. In de regel moeten signaleringen 
uit SIS II worden verwijderd zodra de in de 
signalering gevraagde maatregel is 
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signalering en in verhouding staat tot dit 
doel. In de regel moeten signaleringen uit 
SIS II worden verwijderd zodra de in de 
signalering gevraagde maatregel is 
genomen.

genomen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 186
Overweging 14

(14) Signaleringen van personen die met het 
oog op aanhouding en overlevering of 
uitlevering worden gezocht, van personen 
die met het oog op bescherming of ter 
voorkoming van bedreigingen worden 
gezocht en van personen die in het kader 
van een gerechtelijke procedure worden 
gezocht, moeten gedurende maximaal 
10 jaar in SIS II bewaard kunnen blijven; 
dergelijke signaleringen zijn immers van 
belang voor de handhaving van de openbare 
veiligheid in de Schengenruimte.

(14) Signaleringen van personen die met het 
oog op aanhouding en overlevering of 
uitlevering worden gezocht, van personen 
die met het oog op bescherming of ter 
voorkoming van bedreigingen worden 
gezocht moeten gedurende maximaal 10 jaar 
in SIS II bewaard kunnen blijven; dergelijke 
signaleringen zijn immers van belang voor 
de handhaving van de openbare veiligheid in 
de Schengenruimte.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 187
Overweging 14

(14) Signaleringen van personen die met het 
oog op aanhouding en overlevering of 
uitlevering worden gezocht, van personen 
die met het oog op bescherming of ter 
voorkoming van bedreigingen worden 
gezocht en van personen die in het kader van 
een gerechtelijke procedure worden gezocht, 
moeten gedurende maximaal tien jaar in 
SIS II bewaard kunnen blijven; dergelijke 
signaleringen zijn immers van belang voor 
de handhaving van de openbare veiligheid in 
de Schengenruimte.

(14) Signaleringen van personen die met het 
oog op aanhouding en overlevering of 
uitlevering worden gezocht, van personen 
die met het oog op bescherming of ter 
voorkoming van bedreigingen worden 
gezocht en van personen die in het kader van 
een gerechtelijke procedure worden gezocht, 
moeten gedurende maximaal drie jaar in 
SIS II bewaard kunnen blijven; dergelijke 
signaleringen zijn immers van belang voor 
de handhaving van de openbare veiligheid in 
de Schengenruimte.
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Or. de

Motivering

Het huidige systeem kent een bewaartijd van drie jaar, zie artikel 112 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst. De Commissie geeft geen motivering voor een langere 
bewaartijd voor de signaleringen in het systeem. Daarom moet de huidige termijn van drie 
jaar gehandhaafd blijven. 

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 188
Overweging 15

(15) SIS II moet de verwerking van 
biometrische gegevens mogelijk maken om 
betrouwbare identificatie van de betrokken 
personen te vergemakkelijken. In dit 
verband moet SIS II ook de verwerking 
mogelijk maken van gegevens van personen 
wier identiteit onrechtmatig is aangenomen, 
om problemen als gevolg van een verkeerde 
identificatie te voorkomen; daarbij moeten 
passende waarborgen worden geboden, met 
name de instemming van de betrokken 
persoon en een strikte beperking van de 
doeleinden waarvoor dergelijke gegevens 
rechtmatig kunnen worden verwerkt.

(15) SIS II moet  de verwerking mogelijk 
maken van gegevens van personen wier 
identiteit onrechtmatig is aangenomen, om 
problemen als gevolg van een verkeerde 
identificatie te voorkomen; daarbij moeten 
passende waarborgen worden geboden, met 
name de instemming van de betrokken 
persoon en een strikte beperking van de 
doeleinden waarvoor dergelijke gegevens 
rechtmatig kunnen worden verwerkt.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 39, lid 1, onder d) en e).

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 189
Overweging 15

(15) SIS II moet de verwerking van 
biometrische gegevens mogelijk maken om 
betrouwbare identificatie van de betrokken 
personen te vergemakkelijken. In dit 

(15) SIS II moet de verwerking van 
biometrische gegevens mogelijk maken om 
betrouwbare identificatie van de betrokken 
personen te vergemakkelijken. Biometrische 
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verband moet SIS II ook de verwerking 
mogelijk maken van gegevens van personen 
wier identiteit onrechtmatig is aangenomen, 
om problemen als gevolg van een verkeerde 
identificatie te voorkomen; daarbij moeten 
passende waarborgen worden geboden, met 
name de instemming van de betrokken 
persoon en een strikte beperking van de 
doeleinden waarvoor dergelijke gegevens 
rechtmatig kunnen worden verwerkt.

gegevens mogen echter niet als 
zoekinstrument worden gebruikt. In dit 
verband moet SIS II ook de verwerking 
mogelijk maken van gegevens van personen 
wier identiteit onrechtmatig is aangenomen, 
om problemen als gevolg van een verkeerde 
identificatie te voorkomen; daarbij moeten 
passende waarborgen worden geboden, met 
name de instemming van de betrokken 
persoon en een strikte beperking van de 
doeleinden waarvoor dergelijke gegevens 
rechtmatig kunnen worden verwerkt.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 190
Overweging 17

(17) SIS II moet lidstaten de mogelijkheid 
bieden signaleringen te koppelen. Het 
koppelen van twee of meer signaleringen
door een lidstaat mag geen gevolgen hebben 
voor de gevraagde maatregel, de 
bewaringstermijn of het recht van toegang 
tot de signaleringen.

(17) SIS II moet lidstaten de mogelijkheid 
bieden signaleringen te koppelen. Het 
aanbrengen van zulke koppelingen door 
een lidstaat mag geen gevolgen hebben voor 
de gevraagde maatregel, de 
bewaringstermijn of het recht van toegang 
tot de signaleringen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 191
Overweging 18

(18) De samenwerking tussen de Europese 
Unie en derde landen of internationale 
organisaties op het gebied van politiële en 
justitiële samenwerking moet worden 
versterkt door een doeltreffende informatie-
uitwisseling te bevorderen. Wanneer 
persoonsgegevens van SIS II worden 
doorgegeven aan een derde partij, moet de 
derde partij met betrekking tot deze 
persoonsgegevens een adequate

(18) Wanneer persoonsgegevens van SIS II 
worden doorgegeven aan een derde partij, 
moet de derde partij met betrekking tot deze 
persoonsgegevens een sterke bescherming 
bieden, die door een overeenkomst wordt 
gewaarborgd.
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bescherming bieden, die door een 
overeenkomst wordt gewaarborgd.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 192
Overweging 18 bis (nieuw)

(18 bis) )  SIS II mag alleen aan andere 
databanken worden gekoppeld nadat een 
grondige veiligheidsanalyse is uitgevoerd.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 193
Overweging 19

(19) Alle lidstaten hebben het Verdrag van 
de Raad van Europa van 28 januari 1981 
tot bescherming van personen met 
betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens 
bekrachtigd. Overeenkomstig artikel 9 van 
dit verdrag zijn binnen bepaalde grenzen 
uitzonderingen en beperkingen mogelijk op 
de daarin vastgestelde rechten en 
verplichtingen. Persoonsgegevens die in het 
kader van de uitvoering van dit besluit 
worden verwerkt, moeten met 
inachtneming van de beginselen van dit 
verdrag worden beschermd. De in dit 
verdrag vastgestelde beginselen moeten, 
voorzover nodig, in dit besluit worden 
aangevuld of verduidelijkt.

(19) De verwerking van persoonsgegevens 
in het kader van dit besluit geschiedt 
overeenkomstig het Kaderbesluit 
2005/XX/JBZ van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van politiële 
en justitiële samenwerking in strafzaken. 
Dit kaderbesluit moet daarom reeds van 
kracht zijn voordat onderhavig besluit in 
werking treedt.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op paragraaf 4 bis van de ontwerpwetgevingsresolutie.
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Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 194
Overweging 22

(22) De nationale onafhankelijke 
controleautoriteiten moeten toezicht houden 
op de rechtmatigheid van de verwerking van 
persoonsgegevens door de lidstaten en de 
Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming, die is benoemd bij 
Besluit 2004/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 december 
2003 houdende benoeming van de in 
artikel 286 van het EG-Verdrag voorziene 
onafhankelijke controleautoriteit (Europees 
toezichthouder voor gegevensbescherming), 
moet toezicht houden op de werkzaamheden 
van de Commissie in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens.

(22) De nationale onafhankelijke 
controleautoriteiten moeten toezicht houden 
op de rechtmatigheid van de verwerking van 
persoonsgegevens door de lidstaten en de 
Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming, die is benoemd bij 
Besluit 2004/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 december 
2003 houdende benoeming van de in 
artikel 286 van het EG-Verdrag voorziene 
onafhankelijke controleautoriteit (Europees 
toezichthouder voor gegevensbescherming), 
moet toezicht houden op de werkzaamheden 
van de Commissie in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens. De 
nationale toezichthoudende autoriteiten en 
de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming dienen nauw samen 
te werken.

Or. en

Motivering

Omdat sommige kwesties op beide niveau's repercussies zullen hebben, is er alle reden voor 
de twee vevoegde autoriteiten om samen te werken.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 195
Overweging 29

(29) Er moeten overgangsbepalingen worden 
vastgesteld voor signaleringen die 
overeenkomstig de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst in SIS 
zijn opgenomen en naar SIS II worden 
overgedragen en voor signaleringen die 
tijdens een overgangsperiode waarin nog 
niet alle bepalingen van dit besluit in 
werking zijn getreden in SIS II zijn 

(29) Er moeten overgangsbepalingen worden 
vastgesteld voor signaleringen die 
overeenkomstig de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst in SIS 
zijn opgenomen en naar SIS II worden 
overgedragen en voor signaleringen die 
tijdens een overgangsperiode waarin nog 
niet alle bepalingen van dit besluit in 
werking zijn getreden in SIS II zijn 
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opgenomen. Een aantal bepalingen van het 
Schengenacquis moet gedurende een 
beperkte periode van toepassing blijven 
totdat de lidstaten de compatibiliteit van 
deze signaleringen met het nieuwe 
rechtskader hebben onderzocht. 

opgenomen. Zulke signaleringen mogen 
alleen in SIS II worden ingevoerd als de 
betrouwbaarheid ervan is verzekerd. Een 
aantal bepalingen van het Schengenacquis 
moet gedurende een beperkte periode van 
toepassing blijven totdat de lidstaten de 
compatibiliteit van deze signaleringen met 
het nieuwe rechtskader hebben onderzocht. 
Signaleringen die daarmee niet compatibel 
blijken te zijn, worden gewist.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 196
Overweging 29 bis (nieuw)

(29 bis) Ter verzekering van een goede 
werking van SIS II, moet het huidige SIS 
worden doorgelicht waarbij moet worden 
gelet op de zekerheid en betrouwbaarheid 
van de in dat systeem bewaarde informatie 
en signaleringen, het technische systeem op 
zichzelf, de communicatieinfrastructuur 
met de nationale toegangspunten 
enzovoort. Op het resultaat van deze 
doorlichting wordt acht geslagen voordat 
SIS II in bedrijf wordt gesteld.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 197
Overweging 29 ter (nieuw)

(29 ter) Er moet een algemeen 
beveiligingsplan worden ontworpen voor  
SIS II  voordat dit ssyteem in bedrijf wordt 
gesteld. In dat plan moeten zowel de fysieke 
als de psychologische veiligheidsaspecten 
van het systeem op nationaal en Europees 
niveau worden betrokken. Het plan dient 
een duidelijk overzicht te geven van de 
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verantwoordelijkheden van alle op de 
respectieve niveau's betrokken personen. 

Or. en

Motivering

Een brede veiligheidsanalyse houdt meer in dan de technische beveiliging van het systeem en 
omvat ook het gedrag van de mensen die het systeem bedienen. 

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 198
Artikel 1, lid 1

1. Hierbij wordt een geautomatiseerd 
informatiesysteem, het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (hierna "SIS II" genoemd), 
ingesteld dat de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in staat stelt samen te werken door 
informatie uit te wisselen met het oog op 
controles van personen en voorwerpen.

1. Hierbij wordt een geautomatiseerd 
informatiesysteem, het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (hierna "SIS II" genoemd), 
ingesteld dat de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in staat stelt samen te werken door 
informatie uit te wisselen voor de in deze 
verordening genoemde doeleinden.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 199
Artikel 1, lid 2

2. SIS II draagt bij aan de handhaving van
een hoog niveau van zekerheid in een ruimte 
zonder controles aan de binnengrenzen 
tussen de lidstaten.

2. SIS II heeft tot doel een hoog niveau van 
zekerheid in een ruimte zonder controles aan 
de binnengrenzen tussen de lidstaten te 
waarborgen.

Or. de

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 200
Artikel 1, lid 2
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2. SIS II draagt bij aan de handhaving van 
een hoog niveau van zekerheid in een ruimte 
zonder controles aan de binnengrenzen 
tussen de lidstaten.

2. SIS II draagt bij aan de handhaving van 
een hoog niveau van zekerheid in een ruimte 
zonder controles aan de binnengrenzen 
tussen de lidstaten en aan de toepassing van 
de bepalingen van Titel IV EG-Verdrag 
inzake het vrije personenverkeer.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 201
Artikel 2, lid 2

2. In dit besluit worden ook bepalingen 
vastgesteld betreffende de technische 
architectuur van SIS II, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie, de algemene 
gegevensverwerking, de rechten van de 
betrokken personen en de aansprakelijkheid.

2. In deze verordening worden ook 
bepalingen vastgesteld betreffende de 
technische en beveiligingsarchitectuur van 
SIS II, de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten en de Commissie, de algemene 
gegevensverwerking, de rechten van de 
betrokken personen en de aansprakelijkheid 
voor de betrouwbaarheid van het systeem.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 202
Artikel 4, lid 1, letter b)

b) één of twee door elke lidstaat vastgestelde
toegangspunten (hierna "NI-SIS" genoemd);

b) één door elke lidstaat vastgesteld 
toegangspunt (hierna "NI-SIS" genoemd);

Or. de

Motivering

Zolang geen overtuigende argumenten voor de noodzaak van twee toegangspunten worden 
aangevoerd, mag om het gevaar van eventueel misbruik te beperken slechts één toegangspunt 
worden aangebracht (Advies van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming  
blz. 21).
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Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 203
Artikel 4, lid 2

2. De nationale systemen van de lidstaten 
(hierna "NS" genoemd) zullen via NI-SIS 
worden aangesloten op SIS II. 

2. De nationale systemen van de lidstaten 
(hierna "NS" genoemd) zullen via NI-SIS 
worden aangesloten op SIS II. Het 
communicatiesysteem moet zijn voorzien 
van alle veiligheidsprotocollen zoals die 
zijn omschreven in het algemene 
beveiligingsplan van SIS II.

Or. en

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 204
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Vestigingsplaats

Het Europees Parlement en de Raad stellen 
volgens de procedure van artikel 251 EG-
Verdrag een verordening vast waarin de 
vestigingsplaats voor het 
Schengeninformatiesyteem zelf en de 
vestigingsplaats voor het noodsysteem 
worden aangewezen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 205
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Het Europees Agentschap voor het 
operationeel beheer van SIS II
bepaalt waar CS-SIS en het noodsysteem 
zullen worden gevestigd. 

Or. en
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Motivering

Zodra over het operationeel beheer is beslist, moet er een plaats worden gekozen waar CS-
SIS en het noodsysteem zullen worden gevestigd. Aan het Europees Agentschap komt het recht 
toe te beslissen welke de beste standplaats is.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 206
Artikel 6

Elke lidstaat is verantwoordelijk voor de 
werking en het onderhoud van zijn NS en 
voor de aansluiting van zijn NS op SIS II.

Elke lidstaat richt een eigen NS op en is 
verantwoordelijk voor de werking en het 
onderhoud daarvan en voor de aansluiting 
van zijn NS op SIS II. Elke lidstaat voert de 
richtsnoeren uit zoals die in het algemene 
beveiligingsplan zijn vastgelegd.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 207
Artikel 7, lid 1

1. Elke lidstaat wijst een instantie aan die 
ervoor zorgt dat de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig dit besluit toegang hebben 
tot SIS II.

1. Elke lidstaat wijst een nationale SIS II-
instantie aan die, onder duidelijke 
verantwoordelijkheid van de lidstaat, de 
centrale verantwoordelijkheid draagt voor 
het nationale systeem, verantwoordelijk is 
voor de soepele werking en de beveiliging 
van het nationale systeem en ervoor zorgt 
dat de bevoegde autoriteiten overeenkomstig 
deze verordening toegang hebben tot SIS II.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 208
Artikel 9, lid 2
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2. In voorkomend geval zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kopieën van de 
CS-SIS-gegevensbank altijd met CS-SIS 
overeenstemmen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de kopieën 
van de CS-SIS-gegevensbank altijd met 
CS-SIS overeenstemmen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 209
Artikel 9, lid 3

3. In voorkomend geval zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kopieën van de 
CS-SIS-gegevensbank altijd met CS-SIS 
overeenstemmen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de kopieën 
van de CS-SIS-gegevensbank altijd met 
CS-SIS overeenstemmen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 210
Artikel 9, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
instanties die toegang hebben tot de 
gegevens in de kopie alleen inzage krijgen 
in de informatie, signaleringen en 
koppelingen  waarvan zij gerechtigd zijn 
kennis te nemen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 211
Artikel 9, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. De lidstaten houden een gedetailleerd 
register bij van degenen die de kopieën 
raadplegen, van het aantal bestaande 
kopieën en van de plaats waar de kopieën 
zich bevinden. 
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Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 212
Artikel 10

Beveiliging en vertrouwelijkheid Beveiligiging

-1. De lidstaten voeren de richtsnoeren uit  
zoals die in het in lid 1 bedoelde  algemene 
beveiligingsplan zijn vastgelegd.

1. De lidstaten die toegang hebben tot de in 
SIS II verwerkte gegevens nemen de nodige 
maatregelen om:

1. Dit algemene beveiligingsplan voorziet in 
de maatregelen die de lidstaten bij 
raadpleging van de in SIS II verwerkte 
gegevens moeten nemen om:

--a bis) de infrastructuur en de sites van de 
toegangspunten (NI-SIS) en de 
communicatie-infrastructuur tussen NI-
SIS en C-SIS fysiek te beschermen;
-a ter )te zorgen voor een permanent 
beveiligingsniveau door toezicht en 
duidelijk overzicht te houden op degene die 
verantwoordelijk is voor de beveiliging door 
benoeming van een beveiligingsbeheerder 
die de risico's bepaalt, een 
informatiebeheerder die de gegevens op 
hun betrouwbaarheid toetst en een 
netwerkbeheerder die zorg draagt voor een 
veilig netwerk en een veilige 
communicatiestructuur. Deze beheerders 
leggen verantwoording af aan de lidstaten. 

a) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot de installaties waarin activiteiten 
met betrekking tot NI-SIS en NS worden 
verricht (controle op de toegang tot de 
installatie); 

a) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot de installaties waarin activiteiten 
met betrekking tot NI-SIS en NS worden 
verricht (controle op de toegang tot de 
installatie en binnen de installatie); 

b) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot SIS II-gegevens en 
-gegevensdragers en deze gegevens en 
gegevensdragers lezen, kopiëren, wijzigen of 
wissen (controle op de gegevensdragers); 

b) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot SIS II-gegevens en 
-gegevensdragers en deze gegevens en 
gegevensdragers lezen, kopiëren, wijzigen of 
wissen (controle op de gegevensdragers); 

c) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot SIS II-gegevens bestemd voor 
transmissie tussen NS en SIS II en deze 

c) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot SIS II-gegevens en deze 
gegevens tijdens de transmissie van 
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gegevens lezen, kopiëren, wijzigen of 
verwijderen (controle op de transmissie);

gegevens lezen, kopiëren, wijzigen of 
verwijderen (controle op de transmissie);

d) ervoor te zorgen dat achteraf kan worden 
nagegaan en vastgesteld welke 
SIS II-gegevens wanneer en door wie zijn 
opgeslagen (controle op de opslag van 
gegevens); 

d) ervoor te zorgen dat achteraf kan worden 
nagegaan en vastgesteld welke 
SIS II-gegevens wanneer en door wie zijn 
opgeslagen (controle op de opslag van 
gegevens); 

e) te voorkomen dat SIS II-gegevens door 
onbevoegden in NS worden verwerkt en dat 
in NS verwerkte SIS II-gegevens door 
onbevoegden worden gewijzigd of 
verwijderd (controle op het invoeren van 
gegevens); 

e) te voorkomen dat SIS II-gegevens door 
onbevoegden in NS worden verwerkt en dat 
in NS verwerkte SIS II-gegevens door 
onbevoegden worden gewijzigd of 
verwijderd (controle op het invoeren van 
gegevens), door alleen toegang te verlenen 
aan gemachtigd personeel dat voorzien is 
van persoonlijke en onverwisselbare 
gebruikersidentiteitskaarten en geheime 
paswoorden;
e bis) te waarborgen dat alle autoriteiten 
met een toegangsrecht tot SIS II profielen 
definiëren van personeel dat toegang heeft 
tot het gebouw of tot SIS II zelf. Een 
actuele lijst wordt bijgehouden en ter 
beschikking gesteld van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten;

f) ervoor te zorgen dat bevoegde personen 
die NS gebruiken uitsluitend toegang hebben 
tot SIS II-gegevens die op hun 
bevoegdheidsterrein betrekking hebben 
(controle op de toegang); 

f) ervoor te zorgen dat bevoegde personen 
die NS gebruiken uitsluitend toegang hebben 
tot SIS II-gegevens die op hun 
bevoegdheidsterrein betrekking hebben 
(controle op de toegang); 

g) ervoor te zorgen dat kan worden 
nagegaan en vastgesteld aan welke 
autoriteiten in NS opgeslagen SIS II-
gegevens mogen worden toegezonden via 
apparatuur voor gegevenstransmissie 
(controle op de transmissie);

g) ervoor te zorgen dat kan worden 
nagegaan en vastgesteld aan welke 
autoriteiten in NS opgeslagen SIS II-
gegevens mogen worden toegezonden via 
apparatuur voor gegevenstransmissie met 
gebruikmaking van cryptografische 
technieken (controle op de transmissie);

h) toezicht te houden op de doelmatigheid 
van de in dit lid bedoelde 
beveiligingsmaatregelen (interne controle).

h) toezicht te houden op de doelmatigheid 
van de in dit lid bedoelde 
beveiligingsmaatregelen (interne controle).

2. De lidstaten nemen maatregelen die 
gelijkwaardig zijn aan die welke zijn 
vermeld in lid 1 met het oog op de 
beveiliging en de vertrouwelijkheid van de 
uitwisseling en de verdere verwerking van 
aanvullende informatie.
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3. Voor alle personen en instanties die met 
SIS II-gegevens en aanvullende informatie 
moeten werken geldt het beroepsgeheim of 
een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht.

De geheimhoudingsplicht blijft ook gelden 
nadat deze personen hun functie of 
dienstverband hebben beëindigd of nadat 
de activiteiten van deze instanties zijn 
stopgezet.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 213
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
Vertrouwelijkheid

1. Voor alle personen en instanties die met 
SIS II-gegevens en aanvullende informatie 
moeten werken geldt het beroepsgeheim of 
een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht.

2.De geheimhoudingsplicht blijft ook 
gelden nadat deze personen hun functie of 
dienstverband hebben beëindigd of nadat 
de activiteiten van deze instanties zijn 
gestaakt.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 214
Artikel 10, lid 1, letter h bis) (nieuw)

h bis) bij uitvallen van het systeem te 
zorgen voor onmiddellijk herstel van de 
gegevens en de betrouwbaarheid van de 
reeds opgeslagen gegevens veilig te stellen.
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Or. de

Motivering

Er zijn ook regelingen nodig voor technische noodgevallen. Omdat systeemuitval niet kan 
worden uitgesloten, zijn maatregelen voor zulke gevallen onontbeerlijk (zie ook het advies 
van de Artikel 29-werkgroep van 23 juni 2005 inzake het VIS, blz. 22).

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 215
Artikel 11, lid 1

1. Elke lidstaat registreert elke uitwisseling 
van gegevens met SIS II alsmede de verdere 
verwerking van deze gegevens om toezicht 
te houden op de rechtmatigheid van de 
gegevensverwerking en te zorgen voor de 
goede werking van NS en voor de integriteit 
en beveiliging van de gegevens.

1. Elke lidstaat registreert elke raadpleging 
van de in SIS II opgeslagen gegevens en 
uitwisseling van gegevens met SIS II, om
toezicht te houden op de rechtmatigheid van 
de gegevensverwerking en de interne 
doorlichting, en te zorgen voor de goede 
werking van NS en voor de integriteit en 
beveiliging van de gegevens. Lidstaten die 
gebruik maken van kopieën als bedoeld in 
artikel 4, lid 3, of van kopieën als bedoeld 
in artikel 23, registreren elke verwerking 
van SIS II-gegevens binnen deze kopieën 
voor dezelfde doeleinden. 

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 216
Artikel 11, lid 2

2. De registers bevatten met name de datum 
en het tijdstip van de gegevenstransmissie, 
de voor bevraging gebruikte gegevens, de 
toegezonden gegevens alsmede de naam van 
de bevoegde autoriteit en van de persoon die 
met de verwerking van de gegevens is 
belast.

2. De registers bevatten met name de
voorgeschiedenis van de signaleringen, de 
datum en het tijdstip van de 
gegevenstransmissie, de voor bevraging
gebruikte gegevens, de verwijzing naar de 
toegezonden gegevens alsmede de naam van 
de bevoegde autoriteit en van de persoon die 
de gegevens verwerkt. 
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Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 217
Artikel 11, lid 3

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden na één jaar gewist, 
voorzover zij niet nodig zijn in het kader van 
reeds lopende toezichtprocedures.

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden na twee jaar gewist, 
voorzover zij niet nodig zijn in het kader van 
reeds lopende toezichtprocedures.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 218
Artikel 11, lid 3

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden na één jaar gewist, 
voorzover zij niet nodig zijn in het kader van 
reeds lopende toezichtprocedures.

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden drie jaar na de 
verwijdering van de signalering waarop zij 
betrekking hebben gewist. Registers 
kunnen langer worden bewaard wanneer 
zij nodig zijn in het kader van reeds lopende 
toezichtprocedures.

Or. de

Motivering

Onder verwijzing naar het door de rapporteur voorgestelde amendement op artikel 11, lid 3, 
wordt hier een verplichte periode van drie jaar voorgesteld voor het bewaren van de 
registers. Dat is redelijk omdat deze registers belangrijk zijn voor de rechtmatigheidstoetsing  
van de raadpleging en dus ook voor de bescherming van de betrokken datasubjecten.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 219
Artikel 11, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Elke autoriteit die toegangsgerechtigd 
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is tot SIS II beschikt over een interne 
toezichtsstructuur die zorg draagt voor de 
volledige naleving van deze verordening. 
Elke autoriteit brengt regelmatig verslag uit 
aan de nationale toezichthoudende 
autoriteit.

Or. en

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 220
Artikel 12, lid 1

1. De Commissie is belast met het 
operationele beheer van SIS II.

1. Gedurende een overgangstermijn van 
drie jaar blijft de Commissie belast met het 
operationele beheer van SIS II, tot het 
tijdstip van de inwerkingtreding van 
Verordening (EG) nr. XX/XXXX tot 
instelling van een Europees Agentschap 
voor het operationeel beheer van grote IT-
systemen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 221
Artikel 12, lid 1

1. De Commissie is belast met het 
operationele beheer van SIS II.

1. De Commissie is belast met het 
operationele beheer van SIS II  en moet er 
met name voor zorgen voor een soepele 
overgang van het huidige systeem naar het 
nieuwe. De in het huidige SIS opgeslagen 
gegevens mogen alleen naar het nieuwe 
systeem worden overgebracht na 
doorlichting van het huidige systeem en 
verificatie van de betrouwbaarheid van de 
gegevens..

Or. en
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Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 222
Artikel 13

Beveiliging en vertrouwelijkheid Beveiliging

Wat de werking van SIS II betreft, past de 
Commissie mutatis mutandis artikel 10 toe.

1. De Commissie stelt een 
gemeenschappelijk beveiligingsplan op 
voor het SIS II-systeem. Dit 
beveiligingsplan bevat verplichtingen voor 
de lidstaten en voor de Europese 
Commissie. 
2. De Europese Commissie verstrekt de 
lidstaten de specifieke 
beveiligingsrichtsnoeren die door de 
lidstaten volledig worden uitgevoerd. 
3. Dit gemeenschappelijke beveiligingsplan 
bevat de maatregelen die de Commissie 
moet nemen om:

a) de infrastructuur en de site van de C-SIS 
en de communicatie-infrastructuur tussen 
NI-SIS en C-SIS fysiek te beschermen;
b) te zorgen voor een permanent 
beveiligingsniveau door toezicht en 
duidelijk overzicht te houden op degene die 
verantwoordelijk is voor de beveiliging door 
benoeming van een beveiligingsbeheerder 
die de risico's bepaalt, een 
informatiebeheerder die de gegevens op 
hun betrouwbaarheid toetst en een 
netwerkbeheerder die zorg draagt voor een 
veilig netwerk en een veilige 
communicatiestructuur. De Commissie kan 
deze beheerders verantwoording doen 
afleggen, maar zij behoudt de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid. 
c) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot de installaties waarin 
activiteiten met betrekking tot C-SIS 
worden verricht (controle op de toegang tot 
en binnen de installatie); 
d) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot SIS II-gegevens en 
-gegevensdragers en deze gegevens en 
gegevensdragers lezen, kopiëren, wijzigen 
of wissen (controle op de gegevensdragers); 
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e) te voorkomen dat onbevoegden toegang 
hebben tot C-SIS-gegevens en deze 
gegevens tijdens de transmissie van 
gegevens lezen, kopiëren, wijzigen of 
verwijderen (controle op de transmissie);

f) alleen toegang tot C-SIS te verlenen aan 
gemachtigd personeel dat voorzien is van 
persoonlijke en onverwisselbare 
gebruikersidentiteitskaarten en 
vertrouwelijke paswoorden;
g) profielen te vervaardigen van 
personeelsleden die toegang hebben tot het 
gebouw of tot het C-SIS zelf. Een actuele 
lijst wordt bijgehouden en ter beschikking 
gesteld van de Europees Toezichthouder 
voor gegevensbescherming ;
h) ervoor te zorgen dat bevoegde personen 
uitsluitend toegang hebben tot C-
SIS-gegevens en niet tot de gegevens zelf 
(controle op de toegang); 
i) ervoor te zorgen dat gegevensstromen 
over  het netwerk  worden 
gecryptografeerd. 
j) toezicht te houden op de doelmatigheid 
van de beveiligingsmaatregelen (interne 
controle).
4. Het gemeenschappelijke beveiligingsplan 
omvat alle voorschriften zoals omschreven 
in artikel 10. 

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 223
Artikel 13 bis (nieuw)

Artikel 13 bis
Vertrouwelijkheid

1. Voor alle personen en instanties die met 
SIS II-gegevens en aanvullende informatie 
moeten werken geldt het beroepsgeheim of 
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een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht.

2.De geheimhoudingsplicht blijft ook 
gelden nadat deze personen hun functie of 
dienstverband hebben beëindigd of nadat 
de activiteiten van deze instanties zijn 
gestaakt.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 224
Artikel 14, lid 3

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden één jaar na de 
verwijdering van de signalering gewist, 
voorzover zij niet nodig zijn in het kader van 
reeds lopende toezichtprocedures.

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden drie jaar na de 
verwijdering van de signalering waarop zij 
betrekking hebben, gewist. Registers 
kunnen langer worden bewaard wanneer 
zij niet nodig zijn in het kader van reeds 
lopende toezichtprocedures.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 11, lid 3.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 225
Artikel 14, lid 3

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden één jaar na de 
verwijdering van de signalering gewist
voorzover zij niet nodig zijn in het kader van 
reeds lopende toezichtprocedures.

3. De registers worden met passende 
maatregelen beschermd tegen toegang door 
onbevoegden en worden na twee jaar gewist 
voorzover zij niet nodig zijn in het kader van 
reeds lopende toezichtprocedures.

Or. en
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 226
Artikel 18, lid 2

2. De Europese politiedienst (Europol) heeft 
met het oog op aanhouding toegang tot de in 
signaleringen opgenomen gegevens die 
nodig zijn ter vervulling van zijn taken 
overeenkomstig de Overeenkomst van 
26 juli 1995 tot oprichting van een Europese 
politiedienst (de "Europol-overeenkomst").

2. De Europese politiedienst (Europol) heeft 
met het oog op aanhouding toegang tot de in 
signaleringen ter fine van aanhouding 
opgenomen gegevens indien en voorzover 
die noodzakelijk zijn ter vervulling van zijn 
taken overeenkomstig de Overeenkomst van 
26 juli 1995 tot oprichting van een Europese 
politiedienst (de "Europol-overeenkomst").

Or. de

Motivering

Beginsel van doelgebondenheid: gewaarborgd moet zijn dat Eurojust alleen toegang heeft tot 
de in signaleringen vervatte gegevens die zij nodig heeft om haar taak ingevolge besluit 
2002/187/JBZ te vervullen. Dat moet door deze wijziging duidelijker uitkomen.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 227
Artikel 18, lid 3

3. Eurojust heeft toegang tot de in 
signaleringen opgenomen gegevens met het 
oog op aanhouding en tot de in de 
artikelen 16 en 17 bedoelde gegevens die 
nodig zijn ter vervulling van haar taken 
overeenkomstig Besluit 2002/187/JBZ. 

3. Eurojust heeft met het oog op 
aanhouding toegang tot de in signaleringen 
ter fine van aanhouding opgenomen 
gegevens  en tot de in de artikelen 16 en 17 
bedoelde gegevens gegevens indien en 
voorzover die noodzakelijk zijn ter 
vervulling van haar taken overeenkomstig 
Besluit 2002/187/JBZ. 

Or. de

Motivering

Beginsel van doelgebondenheid: gewaarborgd moet zijn dat Eurojust alleen toegang heeft tot 
de in signaleringen vervatte gegevens die zij nodig heeft om haar taak ingevolge besluit 
2002/187/JBZ te vervullen. Dat moet door deze wijziging duidelijker uitkomen.
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 228
Artikel 19, lid 2

2. Signaleringen met het oog op aanhouding 
en de in de artikelen 16 en 17 bedoelde extra 
gegevens worden automatisch verwijderd na 
een termijn van tien jaar vanaf de datum van 
de beslissing die aan de signalering ten 
grondslag ligt. De lidstaat die de gegevens 
in SIS II heeft ingevoerd kan beslissen ze 
in het systeem te behouden, indien dat voor 
het met de signalering beoogde doel vereist 
is.

2. Signaleringen met het oog op aanhouding 
en de in de artikelen 16 en 17 bedoelde extra 
gegevens worden automatisch verwijderd na 
een termijn van drie jaar vanaf de datum van 
de beslissing die aan de signalering ten
grondslag ligt. Indien na verstrijken van die 
drie jaar de in artikel 15 bedoelde 
omstandigheden zich nog steeds voordoen, 
laat de lidstaat die de signalering 
oorspronkelijk heeft laten opnemen, een 
nieuwe signalering opnemen.

Or. de

Motivering

De Commissie geeft geen motivering voor een langere bewaartijd voor de signaleringen in 
het systeem. Daarom moet de in  artikel 112 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst 
bepaalde termijn van drie jaar gehandhaafd blijven. Bovendien verdient het de voorkeur om 
bij blijvende aanwezigheid van de signaleringsgronden een nieuwe signalering te doen 
uitgaan.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 229
Artikel 23, lid 1

1. Vermiste personen of personen die met 
het oog op bescherming of ter voorkoming 
van bedreigingen op verzoek van de 
bevoegde administratieve of justitiële 
autoriteit tijdelijk onder politiebescherming 
moeten worden geplaatst, worden door de 
lidstaten in SIS II gesignaleerd.

1. Vermiste personen of personen die met 
het oog op bescherming of ter voorkoming 
van bedreigingen onder politiebescherming 
moeten worden geplaatst, worden door de 
lidstaten op verzoek van de bevoegde 
administratieve of justitiële autoriteit in 
SIS II gesignaleerd.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 230
Artikel 25, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde signaleringen worden 2. De in lid 1 bedoelde signaleringen worden 
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automatisch verwijderd na een termijn van 
tien jaar vanaf de datum van de beslissing 
die aan de signalering ten grondslag ligt. De 
lidstaat die de signalering in SIS II heeft 
ingevoerd kan beslissen de signalering in 
het systeem te behouden, indien dat voor 
het met de signalering beoogde doel vereist 
is.

automatisch verwijderd na een termijn van 
drie jaar vanaf de datum van de beslissing 
die aan de signalering ten grondslag ligt.
Indien na verstrijken van die drie jaar de in 
artikel 15 bedoelde omstandigheden zich 
nog steeds voordoen, laat de lidstaat die de 
signalering oorspronkelijk heeft laten 
opnemen, een nieuwe signalering 
opnemen.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 19, lid 2.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 231
Artikel 28, lid 3

3. Eurojust heeft toegang tot de gegevens die 
zijn opgenomen in signaleringen in de zin 
van artikel 27 en die nodig zijn ter 
vervulling van haar taken overeenkomstig 
Besluit 2002/187/JBZ. 

3. Eurojust heeft toegang tot de gegevens die 
zijn opgenomen in signaleringen in de zin 
van artikel 27 voor de in die signaleringen 
genoemde doeleinden, indien en voorzover 
die nodig zijn ter vervulling van haar taken 
overeenkomstig Besluit 2002/187/JBZ. 

Or. de

Motivering

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de in de signaleringen genoemde doeleinden en 
niet met andere oogmerken. Zie ook motivering bij amendement op artikel 18, lid 3.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 232
Artikel 29, lid 2

2. De in artikel 27 bedoelde signaleringen 
worden automatisch verwijderd na een 
termijn van tien jaar vanaf de datum van de 
beslissing die aan de signalering ten 
grondslag ligt. De lidstaat die de signalering 
in SIS II heeft opgenomen kan beslissen de 

2. De in artikel 27 bedoelde signaleringen 
worden automatisch verwijderd na een 
termijn van drie jaar vanaf de datum van de 
beslissing die aan de signalering ten 
grondslag ligt. Indien na verstrijken van die 
drie jaar de in artikel 23 bedoelde 
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signalering in het systeem te behouden, 
indien dat voor het met de signalering 
beoogde doel vereist is.

omstandigheden zich nog steeds voordoen, 
laat de lidstaat die de signalering 
oorspronkelijk heeft laten opnemen, een 
nieuwe signalering opnemen.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 19, lid 2.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 233
Artikel 31, lid 1

1. Op verzoek van de bevoegde justitiële of 
administratieve autoriteit signaleren de 
lidstaten met het oog op de vervolging van 
strafbare feiten en ter voorkoming van 
gevaar voor de openbare veiligheid in SIS II 
personen, voertuigen, vaartuigen, 
luchtvaartuigen en containers ter fine van 
onopvallende controle of gerichte controles, 
wanneer:

1. Op verzoek van de bevoegde justitiële of 
administratieve autoriteit signaleren de 
lidstaten met het oog op de vervolging van 
strafbare feiten en ter voorkoming van 
gevaar voor de openbare veiligheid in SIS II 
personen, voertuigen, vaartuigen, 
luchtvaartuigen en containers ter fine van  
controles of huiszoekingen, wanneer:

a) er concrete aanwijzingen zijn, op grond 
waarvan kan worden aangenomen dat de 
betrokken persoon talrijke bijzonder ernstige 
misdrijven beraamt of pleegt, of 

a) er concrete aanwijzingen zijn, op grond 
waarvan kan worden aangenomen dat de 
betrokken persoon talrijke bijzonder ernstige 
misdrijven als bedoeld in artikel 2 van de 
Europol-overeenkomst met bijlage beraamt 
of pleegt, of 

b) de algemene beoordeling van de 
betrokken persoon, vooral op grond van de 
door hem gepleegde strafbare feiten, doet 
verwachten dat hij bijzonder ernstige 
misdrijven zal blijven plegen.

b) de algemene beoordeling van de 
betrokken persoon, vooral op grond van de 
door hem gepleegde strafbare feiten, doet 
verwachten dat hij bijzonder ernstige 
misdrijven als bedoeld in artikel 2 van de 
Europol-overeenkomst met bijlage zal 
blijven plegen.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 234
Artikel 33, lid 3
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3. Europol heeft toegang tot de gegevens in 
de signaleringen in de zin van artikel 31 die 
nodig zijn ter vervulling van zijn taken 
overeenkomstig de Europol-overeenkomst.

3. Europol heeft toegang tot de gegevens in 
de signaleringen in de zin van artikel 31 
voor de in die signaleringen genoemde 
doeleinden, indien en voorzover die nodig 
zijn ter vervulling van zijn taken 
overeenkomstig de Europol-overeenkomst.

Or. de

Motivering

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de in de signaleringen genoemde doeleinden en 
niet met andere oogmerken. Zie ook motivering bij amendement op artikel 18, lid 2.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 235
Artikel 37, lid 3

3. Europol heeft toegang tot de gegevens in 
de signaleringen in de zin van artikel 35 die 
nodig zijn ter vervulling van zijn taken 
overeenkomstig de Europol-overeenkomst.

3. Europol heeft toegang tot de gegevens in 
de signaleringen in de zin van artikel 35 
voor de in die signaleringen genoemde 
doeleinden, indien en voorzover die nodig 
zijn ter vervulling van zijn taken 
overeenkomstig de Europol-overeenkomst.

Or. de

Motivering

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de in de signaleringen genoemde doeleinden en 
niet met andere oogmerken. Zie ook motivering bij amendement op artikel 18, lid 2.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 236
Artikel 39, lid 1, letters d) en e)

d) foto's;
e) vingerafdrukken;

schrappen

Or. de
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Motivering

Het gebruik vanbiometrische gegevens is technisch nog niet volmaakt. Een gebrekkig 
functioneren van SIS II kan echter verstrekkende gevolgen vor betrokkenen hebben. Dat geldt 
des te meer voor gebruik van deze gegevens in een zo grote databank. Naar de huidige stand 
van de techniek kan de zekere werking bij de te verwachten grote hoeveelheden gegevens in 
SIS II niet worden gewaarborgd. Bovendien heeft er geen impact assessment over het gebruik 
van biometrische gegevens plaatsgevonden.

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 237
Artikel 39 bis (nieuw)

Artikel 39 bis
Bijzondere voorschriften voor foto's en 

vingerafdrukken 
1. Ingevolge artikel 16, lid 1, letters d) en e) 
mogen foto's en vingerafdrukken alleen in 
de volgende gevallen worden gebruikt:
a) Foto's en vingerafdrukken mogen eerst 
overeenkomstig lid 1 in signaleringen 
worden opgenomen, nadat met bijzondere 
kwaliteitscontrole is vastgesteld dat zij aan 
een overeenkomstig artikel 35  vast te 
stellen minimum-kwaliteitsnorm voor 
gegevens voldoen. 
b)Foto's en vingerafdrukken mogen alleen 
worden gebruikt ter bevestiging van de 
identiteit van een onderdaan van een derde 
land aan de hand van een alfanumerieke 
opzoeking.
c)Vingerafdrukken mogen alleen worden 
gebruikt ter identificering van de 
onderdaan van een derde land indien deze 
geen identiteits- of reisdocument bij zich 
heeft. 

Or. en
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Amendement ingediend door Manfred Weber

Amendement 238
Artikel 39 bis (nieuw)

Artikel 39 bis
Na een overeenkomstig artikel 65 te 
bepalen datum mogen vingerafdrukken en 
foto's ook worden gebruikt om te zoeken en 
te achterhalen of er een signalering van 
een persoon in SIS II staat.

Or. en

Motivering

Om biometrische opzoekingen  in SIS II mogelijk te maken zodra aan de juridische en 
technische vereisten is voldaan. 

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 239
Artikel 39 bis (nieuw)

Artikel 39 bis
Opzoeking aan de hand van biometrische 
gegevens is hoe dan ook uitgesloten.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 39, lid 1, onder d) en e). Dit amendement is 
bedoeld als aanvulling op het amendement van de rapporteur Coelho op artikel 39 bis 
(nieuw).  

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 240
Artikel 40, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. Alle bepalingen van de artikelen 10 
en 13 zijn onverkort op dit artikel van 
toepassing.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 241
Artikel 40, lid 3

3. Toegang tot SIS II-gegevens is slechts 
toegestaan binnen de grenzen van de 
bevoegdheden van de nationale autoriteit en 
is voorbehouden aan naar behoren 
gemachtigde personeelsleden.

3. Toegang tot SIS II-gegevens is slechts 
toegestaan binnen de grenzen van de 
bevoegdheden van de nationale autoriteit en 
is voorbehouden aan naar behoren 
gemachtigde personeelsleden.  Deze 
personeelsleden mogen alleen gegevens 
opvragen die zij nodig hebben voor de 
vervulling van hun taak krachtens dit 
besluit. De nationale autoriteiten houden 
een bijgewerkte lijst bij van peronen met 
recht van toegang tot SIS II. Dit geldt ook 
voor Europol en Eurojust en hun 
personeelsleden.

Or. de

Motivering

Met de eerste twee zinnen van dit amendement wordt amendement 100 van de rapporteur op 
artikel 40, lid 3, overgenomen. Voor Europol en Eurojust moeten op dit punt dezelfde regels 
gelden als voor de lidstaten.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 242
Artikel 43, lid 7

7. In SIS II opgeslagen gegevens worden 
minstens eenmaal per jaar door de 
signalerende lidstaat gecontroleerd. De 
lidstaten kunnen een kortere controletermijn 
vaststellen. 

7. In SIS II opgeslagen gegevens worden 
minstens eenmaal per jaar door de 
signalerende lidstaat gecontroleerd. De 
lidstaten kunnen een kortere controletermijn 
vaststellen. De lidstaten documenteren de 
controles, met inbegrip van de redenen 
voor een langere bewaring van gegevens en 
statistieken over het percentage van 
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bewaarde en opnieuw opgenomen 
signaleringen ingevolge de artikelen 19, lid 
2, 25, lid 2, 29, lid 2, 34, lid 3, en 28, lid 4.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 243
Artikel 46, lid 1

1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn 
nationale wetgeving de door hem in SIS II 
ingebrachte signaleringen koppelen. Door 
een dergelijke koppeling worden twee of 
meer signaleringen met elkaar verbonden. 

1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn 
nationale wetgeving de door hem 
overeenkomstig artikel 15 in SIS II 
ingebrachte signaleringen koppelen. Door 
een dergelijke koppeling worden twee of 
meer signaleringen met elkaar verbonden. 
Koppeling van signaleringen die niet 
dezelfde doelstelling dienen is niet 
mogelijk. 

Or. de

Motivering

Koppeling is een typisch instrument voor politiële opsporingssystemen. Daarom moet een 
dergelijk mechanisme in SIS II restrictief worden toegepast.Koppeling moet binnen het kader 
blijven van de respectieve signaleringsdoelstellingen; koppeling van signaleringen  met 
verschillende doelstellingen ("aanhouding en overlevering of uitlevering op basis van een 
Europees aanhoudingsbevel" ingevolge artikel 15, "Signaleringen van voorwerpen met het 
oog op inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal" ingevolge Hoofdstuk VIII van dit 
besluit, "weigering van toegang tot het grondgebied" ingevolge artikel 15, lid 1, van het 
voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van 
de tweede generatie (SIS II) (COM(2005) 236) moeten zijn uitgesloten. 

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 244
Artikel 46, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Koppeling mag niet tot gevolg hebben 
dat autoriteiten toegang krijgen tot 
gegevens waartoe zij geen recht van 
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toegang hebben.

Or. de

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat door koppeling het toegangsrecht niet wordt uitgebreid 
(Advies van de Artikel 29-werkgroep, blz. 17). 

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 245
Artikel 46, lid 3

3. De koppeling heeft geen gevolgen voor de 
in dit besluit vastgestelde rechten van 
toegang. Autoriteiten die geen toegang 
hebben tot bepaalde categorieën 
signaleringen hebben evenmin toegang tot 
de koppelingen betreffende deze 
categorieën.

3. De koppeling heeft geen gevolgen voor de 
in dit besluit vastgestelde rechten van 
toegang. Autoriteiten die geen toegang 
hebben tot bepaalde categorieën 
signaleringen hebben evenmin toegang tot 
de koppelingen betreffende deze categorieën
of  inzage in de koppeling met een 
signalering waartoe zij geen toegang 
hebben.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 246
Artikel 46, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Een koppeling wordt onverwijld 
gewist zodra een van de gekoppelde 
signaleringen uit het systeem wordt 
verwijderd.

Or. de

Motivering

Omdat koppelingen een afzonderlijke gegevenscategorie vormen, bestaat het gevaar dat een 
signalering die zelf is gewist, als gekoppelde gegevenscategorie blijft bestaan
(Gemeenschappelijk Controlecomité Schengen, blz. 9). Om redenen van rechtszekerheid 
moeten koppelingen onmiddellijk worden gewist zodra een van de gekoppelde signaleringen 
wordt verwijderd.
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Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 247
Artikel 48

1. Tenzij dit op grond van het 
Gemeenschapsrecht uitdrukkelijk is 
toegestaan, worden de krachtens dit besluit 
in SIS II verwerkte persoonsgegevens niet 
doorgegeven aan derde landen of 
internationale organisaties of te hunner 
beschikking gesteld.

1. worden de krachtens dit besluit in SIS II 
verwerkte persoonsgegevens niet 
doorgegeven aan particulieren, derde landen 
of internationale organisaties of te hunner 
beschikking gesteld.

2. In afwijking van lid 1 kunnen 
persoonsgegevens worden doorgegeven aan 
derde landen of internationale organisaties 
in het kader van een door de Europese 
Unie gesloten overeenkomst inzake politiële 
of justitiële samenwerking waarin voor de 
doorgegeven gegevens een adequaat 
beschermingsniveau wordt geboden, en met 
de instemming van de lidstaat die de 
gegevens in SIS II heeft opgenomen.

2. In afwijking van lid 1 kunnen 
persoonsgegevens worden doorgegeven aan 
derde landen of internationale organisaties
wanneer:

a)deze doorgifte door EU-wetgeving 
uitdrukkelijk is voorgeschreven of 
toegestaan; 
b)een adequaat niveau van 
gegevensbescherming is gewaarborgd in 
het derde land of binnen de internationale 
organisatie waaraan de betrokken gegevens 
worden doorgegeven;   
c)doorgifte nodig is voor het doel waarvoor 
de betrokken gegevens werden verzameld.
2 bis. Doorgifte geschiedt in 
overeenstemming met artikel 15 van 
Kaderbesluit 2005/XX/JBZ van de Raad 
over de bescherming van persoonsgegevens 
die worden verwerkt in het kader van 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken. 

Or. en
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Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 248
Artikel 48 bis (nieuw)

Artikel 48 bis
SIS II mag alleen aan andere databanken 
worden gekoppeld nadat een grondige 
veiligheidsanalyse is uitgevoerd.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 249
Artikel 54, lid 2

2. Indien de overeenkomstig lid 1 gedaagde 
lidstaat niet de lidstaat is die de gegevens in 
SIS II heeft opgenomen, betaalt 
laatstbedoelde lidstaat op verzoek de 
toegekende schadevergoeding terug, tenzij 
de gegevens door de gedaagde lidstaat in 
strijd met dit besluit werden gebruikt.

2. Indien de overeenkomstig lid 1 gedaagde 
lidstaat niet de lidstaat is die de gegevens in 
SIS II heeft opgenomen, betaalt 
laatstbedoelde lidstaat op verzoek de 
toegekende schadevergoeding terug, tenzij 
de gegevens door de gedaagde lidstaat in 
strijd met dit besluit werden gebruikt. Een 
vordering tot schadevergoeding kan slechts 
in één lidstaat worden aangebracht. 

Or. en

Motivering

Om "shopping" te vermijden mag het niet mogelijk zijn om in meer dan één lidstaat 
schadevergoeding te vorderen.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 250
Artikel 55

Sancties Sancties en strafbare feiten

De lidstaten zorgen ervoor dat de met deze 
verordening strijdige verwerking van SIS II-
gegevens of van aanvullende informatie aan 

De lidstaten zorgen ervoor dat de met deze 
verordening strijdige verwerking van SIS II-
gegevens of van aanvullende informatie aan 
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doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties naar nationaal recht wordt 
onderworpen.

doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
boetes naar nationaal recht wordt 
onderworpen. Een ernstige inbreuk op de 
bepalingen van deze verordening vormt een 
strafbaar feit. De lidstaten nemen 
desbetreffende bepalingen op in hun 
wetgeving. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op de in artikel 65, lid 
2, vermelde datum in kennis van die 
bepalingen en stellen haar onverwijld in 
kennis van elke latere wijziging daarvan. 
Hetzelfde geldt voor 
beveiligingsovertredingen door verzuim of 
misbruik.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 251
Artikel 64, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De in het huidige SIS opgeslagen 
gegevens mogen alleen naar het nieuwe 
systeem worden overgebracht nadat het 
huidige systeem is doorgelicht  en de 
betrouwbaarheid van de gegevens is 
geverifieerd.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 252
Artikel 64, lid 2

2. De op de overeenkomstig artikel 65, lid 2, 
vastgestelde datum resterende bedragen van 
de krachtens artikel 119 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst 
goedgekeurde begroting, worden 
terugbetaald aan de lidstaten. De terug te 
betalen bedragen worden berekend op basis 
van de bijdragen van de lidstaten zoals 
vastgesteld in het besluit van het Uitvoerend 

2. De op de overeenkomstig artikel 39, lid 2, 
vastgestelde datum resterende bedragen van 
de krachtens artikel 119 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst 
goedgekeurde begroting, worden gebruikt 
voor doorlichting van het huidige systeem 
en verificatie van de gegevens in het 
huidige systeem. Een eventueel restant van 
de begroting wordt terugbetaald aan de 
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Comité van 14 december 1993 inzake de 
financiële regeling betreffende de kosten 
voor de installatie en exploitatie van het 
Schengeninformatiesysteem.

lidstaten. De terug te betalen bedragen 
worden berekend op basis van de bijdragen 
van de lidstaten zoals vastgesteld in het 
besluit van het Uitvoerend Comité van 14 
december 1993 inzake de financiële regeling 
betreffende de kosten voor de installatie en 
exploitatie van het 
Schengeninformatiesysteem..

Or. en

Amendement ingediend door Tatjana Ždanoka

Amendement 253
Artikel 65, lid 1, alinea 1

1. Dit besluit treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van zijn 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

1. Dit besluit treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van zijn 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, mits het Kaderbesluit 
2005/XX/JBZ van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van politiële 
en justitiële samenwerking in strafzaken,  
gegevensbescherming in de derde pijler 
(COM(2005) 475) dan in werking is 
getreden.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 254
Artikel 65, lid 1, alinea 2

Het besluit is van toepassing vanaf een door 
de Commissie overeenkomstig de leden 2 en 
3 vastgestelde datum.

Het besluit is van toepassing vanaf een door 
de Commissie overeenkomstig de leden 2 en 
3 vastgestelde datum, maar niet voordat het 
Kaderbesluit 2005/XX/JBZ van de Raad 
over de bescherming van persoonsgegevens 
die worden verwerkt in het kader van 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken in werking is getreden.

Or. de
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op visum 1 bis    op de ontwerpwetgevingsresolutie.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 255
Artikel 65, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. SIS II zal pas in bedrijf worden 
gesteld na een geslaagde afronding van een 
alomvattende test van het systeem, de 
beveiliging van het systeem, en de 
communicatieinfrastructuur van het 
systeem op alle niveau's, die door de 
Commissie tesamen met de lidstaten wordt 
uitgevoerd. De Commissie stelt het 
Europees Parlement van de resultaten op 
de hoogte. Wanneer de resultaten van de 
test onbevredigend zijn, wordt deze periode 
verlangd totdat de correcte werking van het 
systeem kan worden verzekerd. 

Or. en

Amendement ingediend door Manfred Weber

Amendement 256
Artikel 65, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De datum met ingang waarvan artikel 
39 bis in werking zal treden, wordt bepaald 
nadat:

a) de nodige uitvoeringsmaatregelen zijn 
vastgesteld en

b) alle lidstaten de Commissie hebben 
bericht dat zij de nodige technische en 
juridische regelingen hebben getroffen om 
vingerafdrukken en foto's te zoeken.

Or. en
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Motivering

Met het oog op de samenhang met artikel 16 bis en om biometrische opzoeking mogelijk te 
maken zodra aan de normen is voldaan. 


