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Vedlagt følger til delegationerne Rådets gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af en henstilling
til afhjælpning af de mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2017 af Kongeriget Norges
anvendelse af Schengenreglerne på området politisamarbejde, der blev vedtaget af Rådet på
samlingen den 18 September 2018
I overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober
2013 fremsendes denne henstilling til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter.
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BILAG
Rådets gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af en
HENSTILLING
til afhjælpning af de mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2017 af Kongeriget
Norges anvendelse af Schengenreglerne på området politisamarbejde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,
som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
som henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en
evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om
ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående
udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne 1, særlig artikel 15,
som henviser til forslag fra Europa-Kommissionen, og
som tager følgende i betragtning:
(1)

Formålet med denne afgørelse er at fremsætte en række henstillinger til Norge om
foranstaltninger til afhjælpning af de mangler, der blev konstateret under evalueringen i
2017 af anvendelsen af Schengenreglerne for så vidt angår politisamarbejde. Efter
evalueringen vedtog Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse C(2018) 125 en rapport
om resultaterne og vurderingen heraf, som indeholder en liste over bedste praksis og
mangler, der blev konstateret under evalueringen.

(2)

De stærke sider ved det norske system for politisamarbejde er den nordiske
samarbejdsramme, navnlig nettet af forbindelsesofficerer, og det veletablerede centrale
kontaktpunkt (SPOC – Single Point of Contact) og dets arbejdsrutiner med hensyn til
international informationsudveksling. Norge har desuden udviklet modeller for god praksis
ved at udvikle en ny IT-arkitektur og automatiserede arbejdsgange.

1

EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27.
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(3)

I lyset af betydningen af at overholde Schengenreglerne, navnlig kravene om både hurtig
informationssøgning og -udveksling og lige vilkår, hvad angår de grænseoverskridende
operationelle rammer, bør det prioriteres at gennemføre henstilling 1, 2 og 3.

(4)

Denne afgørelse bør fremsendes til Europa-Parlamentet og medlemsstaternes parlamenter.
Inden tre måneder efter vedtagelsen skal den evaluerede stat i medfør af artikel 16, stk. 1, i
forordning (EU) nr. 1053/2013 udarbejde en handlingsplan med en liste over alle
henstillingerne med henblik på at afhjælpe de mangler, der blev konstateret i
evalueringsrapporten, og forelægge handlingsplanen for Kommissionen og Rådet,

HENSTILLER TIL
Norge
1.

hurtigt at gennemføre Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til
søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i
medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning
af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger

2.

at give politiet mere grundig og løbende uddannelse i internationalt politisamarbejde og i
brugen af internationale databaser (inklusive brugervenlige e-læringsplatforme)

3.

at skabe større opmærksomhed om potentialet af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA
ved f.eks. at uddanne politiet

4.

at overveje at koble det nye sagsbehandlingssystem (Palantir Gotham) under det centrale
kontaktpunkt (SPOC) sammen med det eksisterende Sirene-sagsbehandlingssystem
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5.

at overveje at udvide adgangen til netværksprogrammet til sikker informationsudveksling
(SIENA) til alle retshåndhævende myndigheder

6.

inden for rammerne af forøgelsen af udvekslingen af oplysninger i henhold til afsnit III i
Schengengennemførelseskonventionen, at gøre bedre brug af Europols informationssystem
(EIS) og bidrage med oplysninger til systemet med hjælp fra Europol

7.

at forbedre fristovervågningen i forbindelse med besvarelser af modtagne internationale
anmodninger hos SPOC

8.

at udarbejde klare skriftlige retningslinjer for SPOC's personale vedrørende valg af
internationale kommunikationskanaler

9.

at udvikle særlig uddannelse til SPOC-personale og forbindelsesofficerer

10.

at indføre et registreringssystem for grænseoverskridende operationer, der giver mulighed
for at samle pålidelige nationale statistikker over sådanne operationer

11.

at fortsætte gennemførelsen af de grænseoverskridende radiokommunikationsløsninger
(ISI-projektet) med Finland

12.

at overveje en hurtigere gennemførelse af relevante lovbestemmelser, som giver mulighed
for at gennemføre fælles grænseoverskridende operationer med nærtliggende
Schengenlande.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne
Formand
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