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РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

От: Генералния секретариат на Съвета 

До: Делегациите 

№ предх. док.: 13453/18; 14889/18 

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

  

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 Норвегия на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането, 

прието от Съвета на неговото заседание 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 Норвегия на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането 

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 Норвегия за 

отстраняване на недостатъците, установени по време на извършената през 2017 г. 

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

връщането. След извършване на оценката, с Решение за изпълнение C(2018) 1570 на 

Комисията беше приет доклад, в който се съдържат констатациите и оценките и се 

посочват установените най-добри практики и недостатъци. 

(2) Възможността незаконно пребиваващ гражданин на трета държава, който не се връща 

доброволно, да поеме разходите за собственото си принудително извеждане и 

практическото прилагане на тази възможност може да послужи като стимул за 

мигрантите да изберат доброволно връщане. Поради това тази възможност следва да 

се разглежда като добра практика. 

                                                 
1 ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27. 
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(3) За да се осигури спазването на достиженията на правото от Шенген в областта на 

връщането, и по-специално на стандартите и процедурите, въведени с Директива 

2008/115/ЕО2, следва да се изпълни приоритетно препоръка 3. 

(4) Следва да бъдат предприети всички необходими мерки за връщането на незаконно 

пребиваващи граждани на трети страни по ефективен и пропорционален начин. 

(5) На 12 септември 2018 г. Комисията прие предложение за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни 

(преработен текст). 

(6) 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 решението Норвегия следва да 

изготви план за действие, съдържащ всички препоръки за отстраняване на 

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

на Комисията и на Съвета, 

ПРЕПОРЪЧВА 

Кралство Норвегия следва: 

1. да измени съответното законодателство, така че да се гарантира, че лишаване от 

свобода не се налага единствено на основание незаконен престой преди или по време 

на провеждането на ефективна процедура за връщане; 

2. да гарантира, че практиката на издаване на решения за налагане на забрана за 

влизане на граждани на трети държави от норвежките органи е в съответствие с 

Директивата за връщането; 

                                                 
2 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 

относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане 

на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 
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3. да създаде ефективна система за наблюдение на принудителното връщане в 

съответствие с изискванията на член 8, параграф 6 от Директивата за връщането. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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