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РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 
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Дата: 8 януари 2019 г. 

До: Делегациите 

№ предх. док.: 15563/18 

Относно: Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за 
отстраняване на недостатъците, установени в оценката от 2018 г. на 
прилагането от Белгия на достиженията на правото от Шенген в 
областта на общата визова политика 

  

Приложено се изпраща на делегациите решение за изпълнение на Съвета за отправяне на 

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

прилагането от Белгия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова 

политика, прието от Съвета на заседанието му от 8 януари 2019 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 за отправяне на 

ПРЕПОРЪКА 

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

Белгия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика 

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 да се препоръчат корективни действия на Белгия за 

отстраняване на недостатъците, установени по време на извършената през 2018 г. 

оценка по Шенген в областта на общата визова политика. След извършване на 

оценката с Решение за изпълнение на Комисията C(2018) 5620 беше приет доклад, в 

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

както и недостатъците, установени в хода на оценката. 

                                                 
1 ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27. 
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(2) С Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Визов кодекс)2 

се определя, че консулствата са компетентният орган за разглеждане и вземане на 

решение по заявления за издаване на виза и че други органи могат да участват в 

процеса на разглеждане и вземане на решение. С Визовия кодекс се установява също 

така общ максимален срок за обработване на заявления за издаване на визи. Затова 

следва да се даде приоритет на препоръки 1—3. 

(3) 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 в срок от три месеца след приемането на настоящото решение Белгия 

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

посочените в доклада за оценка недостатъци, и да предостави този план за действие на 

Комисията и на Съвета, 

ПРЕПОРЪЧВА: 

Белгия 

1. да разреши на своите консулства да отказва визи в съответствие с член 4, параграф 1 

от Визовия кодекс и да ограничи категориите заявления, които консулствата са 

задължени да препращат към Имиграционната служба, до тези, при които 

допълнителни разследвания, извършени от централните органи в Белгия, могат да 

имат действителна добавена стойност; 

2. да намали прекомерните закъснения при вземането на решение относно заявления за 

издаване на виза и да гарантира пълно спазване на задължителните срокове за 

вземане на решение, посочени във Визовия кодекс, по-конкретно като се избягва 

дублирането на работата в консулствата и в Имиграционната служба и като се 

оползотворят по-добре човешките ресурси, които ще се освободят с намаляването на 

броя на препращаните към Имиграционната служба случаи; 

                                                 
2 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 

за създаване на Визов кодекс на Общността (OВ L 243, 15.9.2009 г., стp. 1). 



 

 

5113/19   ek/gd 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ JAI.B  BG 
 

3. да гарантира, че Имиграционната служба изисква допълнителна информация от 

съответното консулство, ако в предоставеното резюме липсват подробности, така че 

решенията да се вземат на солидна основа, а не на база на предположения; 

4. да инструктира и обучи служителите, които обработват заявленията за издаване на 

виза, а също и лицата, вземащи решения, в Имиграционната служба, да преценяват 

цялостно добросъвестността на заявителя и да избягват откази заради незначителни 

неточности при официалното представяне на заявлението; 

5. да обмисли възможността за съвместни обучителни дейности на Министерството на 

външните работи (МВнР) и Имиграционната служба, например като част от 

обучение преди заемането на даден пост, така че да се постигне по-добро разбиране 

на работните методи и ролята на всяка институция; 

6. да обмисли намирането на решения, основани на информационни технологии, които 

да позволяват на консулствата да проверяват ефективно автентичността на 

формулярите за финансово подпомагане, легализирани от общини, както и да дават 

възможност на Имиграционната служба да открива неправомерни/чести случаи на 

финансово подпомагане; 

7. да гарантира, че консулствата подобряват качеството на данните, изпратени до ВИС, 

чрез въвеждане на допълнителни или по-строги правила във VisaNet; 

8. да обмисли превода на стандартните формулировки на основанията за отказ на 

английски език в съответствие с препоръчителните най-добри практики от 

Наръчника за Визовия кодекс, част II, точка 12.3, на местата, където не може да се 

очаква лицата да разбират нидерландски или френски език; 

9. да поддържа редовно актуализирани референтните документи, съдържащи полезна 

информация относно документите за гражданско състояние, които са на 

разположение във всяка трета държава за доказването на роднински връзки и друга 

подходяща информация, например относно стандарта на живот, средните доходи и 

конкретните рискове от миграция; 
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10. да гарантира, че кандидатите посочват точните дати на пристигане и заминаване на 

първия/следващия планиран престой в Шенгенското пространство в полета 29 и 30 

от формуляра на заявлението; 

11. да гарантира, че консулствата и централните органи (МВнР и Имиграционната 

служба) използват VISMail за обмен на информация относно конкретни заявления, 

както е предвидено в член 16 от Регламента за ВИС; 

12. да гарантира, че в случай на отмяна на виза съответните данни се въвеждат във ВИС 

във възможно най-кратък срок. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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