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РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

От: Генералния секретариат на Съвета 

Дата: 20 декември 2018 г. 

До: Делегациите 

№ предх. док.: 13771/18; 14936/18 

Относно: Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за 
отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. 
на прилагането от Кралство Испания на достиженията на правото от 
Шенген в областта на полицейското сътрудничество 

  

Приложено се изпраща на делегациите Решението за изпълнение на Съвета, съдържащо 

препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на 

прилагането от Кралство Испания на достиженията на правото от Шенген в областта на 

полицейското сътрудничество, прието от Съвета на заседанието му от 20 декември 2018 г. 

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

7 октомври 2013 г. тази препоръка ще бъде изпратена на Европейския парламент и 

националните парламенти. 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо 

ПРЕПОРЪКА 

за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането 

от Кралство Испания на достиженията на правото от Шенген в областта на 

полицейското сътрудничество 

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 Испания да се препоръчат корективни действия за 

отстраняване на недостатъците, установени при извършената през 2017 г. оценка по 

Шенген в областта на полицейското сътрудничество. След извършване на оценката, с 

Решение за изпълнение C(2018) 4160 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) Като се има предвид колко е важно да се спазват достиженията на правото от Шенген, 

следва да се даде приоритет на изпълнението на препоръки 1, 2 и 5 по-долу. 

                                                 
1 ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27. 
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(3) Настоящото решение, съдържащо препоръка, следва да се предаде на Европейския 

парламент и на парламентите на държавите членки. В срок от шест месеца след 

приемането му, в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1053/2013 

оценяваната държава членка следва да представи на Комисията своята оценка за 

възможното изпълнение на препоръките, като бъдат посочени възможните 

допълнителни подобрения и при необходимост бъдат описани действията, 

ПРЕПОРЪЧВА: 

Испания следва: 

1. да създаде истинско единно звено за контакт (ЕЗК) в съответствие с ръководството 

за ЕЗК2; 

2. да разработи истинска електронна система за работния процес, която да е в 

състояние да премахне несъответствията между всички международни канали за 

сътрудничество; 

3. да разработи насоки за използването на информационните канали и ги разпространи 

до всички крайни потребители; 

4. да предостави на служителите пряк достъп до съответните бази данни на Интерпол; 

5. да превърне в приоритет усъвършенстването на курсовете за обучение по чужди 

езици. Доброто владеене на подходящи чужди езици следва да стане основна част от 

процеса на подбор както за длъжности, свързани с международното полицейско 

сътрудничество, така и за служители, които редовно работят с чужденци; 

6. да разработи лесни за използване наръчници за оперативно трансгранично 

сътрудничество (например трансгранично наблюдение, преследване по гореща 

следа, съвместни патрули); 

7. да разработи всеобхватна стратегия за оценка на риска, при която се вземат предвид 

трансграничните заплахи и се включват заплахите, установени от всички полицейски 

сили на местно и национално равнище; 

                                                 
2 Док. 10492/14 DAPIX 75, ENFOPOL 157, 13 юни 2014 г. 
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8. да използва информацията, обменяна между центровете за полицейско и митническо 

сътрудничество (ЦПМС), с цел провеждане на проактивни и съобразени с 

потребностите съвместни операции; 

9. да разгледа възможността за разработване на технически решения и оборудване, за 

да се предостави на служителите мобилен достъп до съответните бази данни, като 

същевременно се гарантира сигурността на този достъп; 

10. да разгърне системата SIENA, така че да обхване националните полицейски сили, и 

да предостави достъп до нея на регионалните полицейски сили. Това следва да се 

отнася и за всички центрове за полицейско и митническо сътрудничество; 

11. да приложи изцяло процедурите в съответствие с Решение 2008/633, за да 

предостави достъп до Визовата информационна система (ВИС) за целите на 

правоприлагането; 

12. да използва пълноценно възможностите, предоставяни от Регламент (ЕС) 

№ 603/2013, във връзка с достъпа на испанските компетентни органи до базата данни 

ЕВРОДАК за целите на правоприлагането; 

13. да направи оценка на двустранните и многостранните си споразумения за 

полицейско сътрудничество с оглед на евентуални актуализации, основани на 

развитието на рисковете, заплахите и модерните средства за противодействие на тези 

заплахи; 

14. да подобри обучението и осведомеността на полицейските служители във връзка с 

международното полицейско сътрудничество и да улесни достъпа до курсовете на 

CEPOL както за регионалните полицейски сили, така и за държавната полиция в 

регионите; 

15. да насърчи участието в курса, посветен на въпросите, свързани със SIRENE, и да 

популяризира обучението, достъпно на интранета на националната полиция; 

16. да осигури надеждни общи статистически данни на национално равнище относно 

трансграничните операции, проведени съгласно членове 40 и 41 от Конвенцията за 

прилагане на Споразумението от Шенген; 

17. в партньорство с Франция и Португалия да разгледа възможността за осигуряване на 

оперативната съвместимост на радио-телекомуникационните средства. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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