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A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs
infrastruktúra (rendelet) *

Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rend-
szer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irány-
ításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0311 – C6-0216/2007 –

2007/0108(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2007)0311),

– tekintettel az EK-Szerződés 66. cikkére,

– tekintettel az EU-Szerződés 67. cikkére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0216/2007),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0358/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. úgy véli, hogy a Bizottság javaslatában szereplő tájékoztató jellegű pénzügyi referenciaösszegnek össz-
hangban kell lennie a többéves pénzügyi keret 3a címsorában szereplő plafonnal, és hangsúlyozza, hogy az
éves összegről az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénz-
gazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (1)
38. pontja szerint az éves költségvetési eljárás keretében döntenek;

3. felhívja a Bizottságot javaslatának megfelelő módosítására az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése
alapján;

4. felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, ha el kíván térni a Parlament által jóváhagyott szö-
vegtől;

5. felhívja a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a
Bizottság javaslatát;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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1. módosítás

(7) preambulumbekezdés

(7) A SISNET-megállapodás a VISION – a Schengeni Egyez-
mény 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok köz-
ponti hatóságai közötti, vízumokkal kapcsolatos konzultációs
eljárásokat segítő hálózat – számára is biztosít hálózati és kap-
csolódó biztonsági szolgáltatásokat, de erre nem terjed ki e
javaslat hatálya, mivel a vízumkérelmek megvizsgálására vonat-
kozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végre-
hajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról
szóló, 2001. április 24-i 789/2001/EK rendelettel összhangban
a Tanács az illetékes azon módosítások végrehajtására, amelyek
a VISION valamely másik kommunikációs infrastruktúrára való
migrálásához szükségesek.

(7) A SISNET-megállapodás a VISION – a Schengeni Egyez-
mény 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok köz-
ponti hatóságai közötti, vízumokkal kapcsolatos konzultációs
eljárásokat segítő hálózat – számára is biztosít hálózati és kap-
csolódó biztonsági szolgáltatásokat, ténylegesen a VISION-re
elvileg nem terjed ki e javaslat hatálya, mivel a vízumkérelmek
megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gya-
korlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére tör-
ténő fenntartásáról szóló, 2001. április 24-i 789/2001/EK ren-
delettel összhangban a Tanács az illetékes azon módosítások
végrehajtására, amelyek a VISION valamely másik kommuniká-
ciós infrastruktúrára való migrálásához szükségesek. A
789/2001/EK rendelet ellenére és a SIS1+ egységének és
következetességének megőrzéséhez a Bizottságnak a VISION-t
az új s-Testa kommunikációs hálózatba kell integrálnia és
gyakorolnia kell a végrehajtási hatásköröket.

9. módosítás

1. cikk, (5) bekezdés

(5) A kommunikációs infrastruktúra kiépítésének, működteté-
sének és irányításának költségeit az Európai Unió általános költ-
ségvetése viseli.

(5) A kommunikációs infrastruktúra kiépítésének, működteté-
sének és irányításának költségeit az Európai Unió általános költ-
ségvetése viseli. A nemzeti adatbázishoz, valamint annak a SIS
és s-Testa kommunikációs infrastruktúrával történő összekap-
csolásához kötődő költségeket az egyes tagállamok viselik.

2. módosítás

1. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) A SIS-t a Schengeni Megállapodás IV. címe alapján
hozták létre. A schengeni vívmányoknak a Szerződésekbe tör-
ténő beépítését és jogalapjának meghatározását követően
azonban minden módosításához új jogi eszközre lesz szükség,
amelyet az EK-Szerződés 67. cikke (2) bekezdésének második
francia bekezdésével összhangban kell elfogadni.

3. módosítás

3. cikk, (3) bekezdés

(3) A Tanács összehangolja a tagállamok által végzett teszte-
léseket, validálja a teszteredményeket, és folyamatosan tájékoz-
tatja a Bizottságot.

(3) A Tanács összehangolja a tagállamok által végzett teszte-
léseket, validálja a teszteredményeket, folyamatosan tájékoztatva
a Bizottságot és az Európai Parlamentet.
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10. módosítás

5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben említett szerződés megfelel az
1605/2002/EK, Euratom rendelet 88–107. cikkében foglalt
rendelkezéseknek.

4. módosítás

5. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett szerveknek az (1) bekezdés-
ben említett feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerülő
költségeit az Európai Unió általános költségvetése viseli.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerveknek az (1) bekezdés-
ben említett feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerülő
költségeit az Európai Unió általános költségvetése viseli, a 2006.
december 13-i, 1995/2006/EK Euratom tanácsi rendelettel
módosított 1605/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelően.

5. módosítás

5. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a
Tanácsot az (1) bekezdésben említett szerződés feltételeiről,
illetve arról, hogy melyik nemzeti testület az ajánlattevő.

6. módosítás

5a. cikk (új)

5a. cikk

Biztonság

A Bizottság elfogadja a kommunikációs infrastruktúrával
kapcsolatban szükséges intézkedéseket (ideértve a biztonsági
terv elfogadását is).

11. módosítás

7. cikk, (2) bekezdés

(2) A 2000/265/EK tanácsi határozat által felállított költség-
vetésnek a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított
időpontban fennmaradó részét a tagállamoknak visszafizetik.
A visszafizetendő összegeket a 2000/265/EK tanácsi hatá-
rozat 26. cikkében megállapított tagállami hozzájárulások
alapján számítják ki.

(2) A 2000/265/EK tanácsi határozat által felállított költség-
vetésnek a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított
időpontban fennmaradó részét a Bizottság a kommunikációs
infrastruktúra fejlesztésére fordítja.
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7. módosítás
9. cikk, (2) bekezdés

(2) E rendelet alkalmazásának feltétele, hogy a Tanács főtit-
kárhelyettese értesítse a Bizottságot, miszerint a 2007/149/EK
tanácsi határozat és a 2000/265/EK tanácsi határozat alapján
nem kötöttek megállapodást vagy szerződést az 1. cikk
(1) bekezdésében említett adatcserével kapcsolatos hálózati és
biztonsági szolgáltatások nyújtásáról.

(2) E rendeletet a közzététele napjától és azt követően kell
alkalmazni, hogy a Tanács főtitkárhelyettese értesítette a Bizott-
ságot, miszerint a 2007/149/EK tanácsi határozat és a
2000/265/EK tanácsi határozat alapján nem kötöttek megálla-
podást vagy szerződést az 1. cikk (1) bekezdésében említett
adatcserével kapcsolatos hálózati és biztonsági szolgáltatások
nyújtásáról.

P6_TA(2007)0466

Bulgáriának és Romániának a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegély-
ről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatla-
kozása *

Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az
Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jog-
segélyről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0216 – C6-0170/2007 – 2007/0073(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0216),

– tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére, amelynek megfe-
lelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0170/2007),

– emlékeztetve az egymást követő bolgár és román kormányok arra irányuló erőfeszítéseire, hogy teljesít-
sék az egyszerűsített csatlakozási eljárás elindításához szükséges követelményeket,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0352/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint
Bulgária és Románia kormányainak.
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