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РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

От: Генералния секретариат на Съвета 

Дата: 8 януари 2019 г. 

До: Делегациите 

№ предх. док.: 15202/18 

Относно: Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за 
отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. 
на прилагането от Швейцария на достиженията на правото от Шенген 
в областта на Шенгенската информационна система 

  

Приложено се изпраща на делегациите проект за решение за изпълнение на Съвета, 

съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. 

на прилагането от Швейцария на достиженията на правото от Шенген в областта на 

Шенгенската информационна система, приет от Съвета на заседанието му на 8 януари 2019 г. 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 

7 октомври 2013 година настоящата препоръка ще бъде изпратена на Европейския парламент 

и на националните парламенти. 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо 

ПРЕПОРЪКА 

за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането 

от Швейцария на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската 

информационна система 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването 

на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на 

правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 

1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от 

Шенген1, и по-специално член 15 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Целта на настоящото решение е на Швейцария да се препоръчат корективни действия 

за отстраняване на недостатъците, установени при извършената през 2018 г. оценка по 

Шенген в областта на Шенгенската информационна система. След извършването на 

оценката, с Решение за изпълнение C(2018)5500 на Комисията беше приет доклад, в 

който се съдържат констатациите и оценките и се посочват най-добрите практики, 

както и недостатъците, установени в хода на оценката. 

(2) Швейцарското бюро SIRENE предоставя услуги с много високо качество; търсенето в 

Шенгенската информационна система при полицейски проверки се осъществява чрез 

лесни за ползване и интуитивни приложения за търсене. 

                                                 
1 OВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27. 
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(3) Като се има предвид колко е важно да се спазват достиженията на правото от Шенген, 

и по-специално по отношение на органите, разполагащи с права за достъп, следва да 

се даде приоритет на изпълнението на препоръка 1. Важно е този недостатък да бъде 

отстранен във възможно най-кратък срок. 

(4) Настоящото решение следва да се предаде на Европейския парламент и на 

парламентите на държавите членки. Съгласно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

№ 1053/2013 Швейцария следва в срок от три месеца след приемането на решението 

да изготви план за действие, съдържащ всички препоръки за отстраняване на 

недостатъците, посочени в доклада за оценка, и да представи този план за действие на 

Комисията и на Съвета, 

ПРЕПОРЪЧВА: 

Швейцария да предприеме следните действия: 

1. да гарантира, че правата за достъп на Държавния секретариат по въпросите на 

миграцията, кантоналните имиграционни органи и персонала на посолствата и 

консулствата, занимаващи се с с шенгенски визи, съответстват на разпоредбите на 

член 27, параграф 3 от Регламент № 1987/20062; 

2. да доразвие приложението MACS, за да бъде предвидена функцията за търсене „по 

всички имена“ и ясно да бъде посочена информация относно подозрение за превозно 

средство двойник; 

3. да доразвие приложенията RIPOL и MACS така, че когато информация за 

лице/предмет е налична в базите данни на ШИС и Интерпол, сигналът в ШИС да бъде 

показан пръв в списъка с резултати; 

4. да доразвие националния формуляр за докладване на съответствие, така че полетата 

да могат се попълват автоматично от сигнала; 

                                                 
2 Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 

2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска 

информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., 

стр. 4). 
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5. да уеднакви режима на паролите за всички органи, ползващи ШИС; 

6. да обмисли преразглеждането на политиката по отношение на някои кантонални 

полицейски служби, за да им се даде възможност да въвеждат сигнали за проверки на 

лица от разстояние или явни проверки, както и да извършват явни проверки; 

7. да преразгледа начина, по който се извършват търсения посредством приложението 

EneXs, за да се избегнат множество резултати по едни и същи сигнали; 

8. да обмисли свързването на системите ANPR към ШИС; 

9. да разработи общ подход към обучението на полицейските служители на кантонално 

равнище и да доразвие обучението на имиграционните органи относно ШИС; 

10. да засили допълнително използването на функцията за свързване; 

11. да даде на кантоналните служби за движение по пътищата достъп до сигнали относно 

свидетелства за регистрация на превозни средства съгласно член 1, параграф 1, буква 

в) от Регламент № 1986/20063. 

Съставено в Брюксел на [...] година. 

 За Съвета 

 Председател 

 

 

                                                 
3 Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 

2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска 

информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., 

стр. 1). 
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