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РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

От: Генералния секретариат на Съвета 

Дата: 20 декември 2018 г. 

До: Делегациите 

№ предх. док.: 14671/18; 14928/18 

Относно: Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за 
отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. 
на прилагането от Конфедерация Швейцария 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 2018 г. на 

прилагането от Конфедерация Швейцария 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 2018 г. на прилагането 

от Конфедерация Швейцария 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 Швейцария да се препоръчат корективни действия 

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

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

Решение за изпълнение C(2018) 4150 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 важно е да се спазват достиженията на правото от Шенген, 

и по-специално изискванията за бързо извличане и обмен на информация и за 

осигуряване на равнопоставени условия по отношение на трансграничната оперативна 

рамка, следва да се отдаде приоритет на изпълнението на препоръки 1, 2 и 3 по-долу. 

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

парламентите на държавите членки. Съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) 

№ 1053/2013 оценяваната държава членка е длъжна в срок от шест 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 следва: 

1. да направи оценка на структурата на дирекцията за международно полицейско 

сътрудничество (МПС) с оглед на създаването на единно звено за контакт, което да 

отговаря за всички канали за международна полицейска комуникация; 

2. да осигури оперативна съвместимост между работните системи на звеното на 

ЕС/SIRENE и оперативния център/звеното за специални ситуации или като 

алтернатива — да осигури обща деловодна система; 

3. да предостави на персонала на МПС интерфейс за единно търсене, позволяващ да се 

правят справки в съответните бази данни (напр. ORMA, SIRENE-IT, SuissePol-Index 

и RIPOL), без непременно да се променят съществуващите права за достъп (достъп 

на принципа има/няма намерено съответствие); 

4. да подобри достъпа до базите данни на Интерпол, различни от SLTD, SMV и I-24/7, 

т.е. да осигури пряка връзка с всички правоприлагащи органи; 

5. след оценка на риска за сигурността да изпрати на патрулиращите полицейски 

служители мобилно оборудване (т.е. смартфон, таблет, лаптоп) с достъп до 

съответните бази данни, като същевременно осигури защитен достъп до тези бази 

данни; 

6. да насърчава и наблюдава непрекъснатото обучение по международно полицейско 

сътрудничество за всички полицейски служители на всички нива; 
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7. да разшири учебната програма, свързана с международното полицейско 

сътрудничество, за новоназначени полицейски служители по време на 

първоначалното обучение; 

8. да насърчава и да използва пълноценно достъпа до Визовата информационна 

система (ВИС) за целите на правоприлагането, като позволява търсения с 

биометрични данни; 

9. да проучи заедно с Франция възможността за изменение на двустранното 

споразумение за полицейско сътрудничество, за да се премахнат оперативните 

пречки пред ефективното използване на трансграничните операции; 

10. да обмисли възможността за преразглеждане на националното законодателство за 

изпълнение на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета, за да се улесни обменът на 

информация съгласно настоящото решение. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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