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A SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló rendelet ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszer második generá-
ciójának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0236) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és
66. cikkére, amelynek alapján a Bizottság javaslatát a Parlamenthez benyújtotta (C6-0174/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság
véleményére (A6-0355/2006),

1. Jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. Felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha a javaslatot lényegesen módosí-
tani szándékozik, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2005)0106

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a
schengeni információs rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és

használatáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 2a) pontjára, 63. cikke
3b) pontjára és 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság
kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985.
június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (2) (Schengeni
Egyezmény) IV. címének rendelkezései értelmében felállított Schengeni Információs Rendszer (SIS), és
az annak alapján kifejlesztett SIS 1+ lényeges eszközt jelent az Európai Unió keretébe illesztett schen-
geni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.

(1) Az Európai Parlament 2006. október 25-i álláspontja.
(2) HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb az 1160/2005/EK rendelettel (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.) módosított

egyezmény.
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