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Prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení týkající se
řešení závažných nedostatků zjištěných v roce 2016 při hodnocení toho,
jak Francie uplatňuje schengenské acquis v oblasti Schengenského
informačního systému

Delegace naleznou v příloze prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení týkající se
závažných nedostatků zjištěných v roce 2016 při hodnocení toho, jak Francie uplatňuje schengenské
acquis v oblasti Schengenského informačního systému, které Rada přijala na zasedání dne
13. března 2018.
V souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 bude toto
rozhodnutí předáno Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům.
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PŘÍLOHA
Prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se stanoví
DOPORUČENÍ
týkající se řešení závažných nedostatků zjištěných v roce 2016 při hodnocení toho, jak Francie
uplatňuje schengenské acquis v oblasti Schengenského informačního systému

RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího
a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí
výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění
Schengenu 1, a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Účelem tohoto rozhodnutí, kterým se stanoví doporučení, je doporučit Francii nápravná
opatření k řešení nedostatků zjištěných během schengenského hodnocení v oblasti
Schengenského informačního systému, jež proběhlo v roce 2016. V návaznosti na hodnocení
byla prováděcím rozhodnutím Komise C(2017) 82 přijata zpráva, která obsahuje zjištění
a hodnocení a uvádí osvědčené postupy a nedostatky zjištěné během hodnocení.

1

Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27.
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(2)

Za osvědčené postupy se považují propojení systému automatického rozpoznávání
poznávacích značek (ANPR), který se nazývá LAPI, se SIS; ověřování pozitivního nálezu
v ANPR (tj. v částečné technické kopii SIS) v porovnání s plnou databází SIS; vytváření
automatizovaného formuláře M a automatické šíření tohoto formuláře do všech centrál
SIRENE, jakmile dojde k vytvoření záznamu podle čl. 36 odst. 3; disponibilita
specializované překladatelské služby ve francouzské centrále SIRENE; přítomnost
odborníků ministerstva spravedlnosti v centrále SIRENE během úředních hodin
a dostupnost soudce během nočních směn; zajištění monitorovací konzole na videostěně
v monitorovacím IT středisku a používání nového typu mobilních tabletů „NEO“
četnictvem.

(3)

Vzhledem k důležitosti souladu se schengenským acquis, zejména s povinnostmi přijmout
bezpečnostní plán podle článku 10 nařízení o SIS II 2 a rozhodnutí o SIS II 3; zajistit
rovnocennost výsledků vyhledávání ve vnitrostátní kopii, v aplikacích FPR francouzské
policie a FPR francouzského četnictva a v aplikaci COVADIS se systémem CS-SIS
v souladu s čl. 9 odst. 2 právních nástrojů SIS II; zajistit, že všechny hraniční kontroly
budou prováděny v souladu s čl. 8 odst. 2 a 3 Schengenského hraničního kodexu 4; zjistit,
zda je nově vytvářený záznam záznamem vícenásobným nebo neslučitelným podle bodu 2.2
příručky SIRENE 5; zajistit, že do systému bude vložena fotografie nebo otisky prstů, jsou-li
k dispozici, v souladu s článkem 20 právních nástrojů SIS II, přičemž přednostně by se měla
provádět níže uvedená doporučení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 a 20.

2

3

4

5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006
o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace
(SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4).
Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání
Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007,
s. 63).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se
stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský
hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1209 ze dne 12. července 2016, kterým se
nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších
prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)
(oznámeno pod číslem C(2016) 4283) Úř. věst. L 203, 28.7.2016, s. 35.
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(4)

Toto rozhodnutí, kterým se stanoví doporučení, by mělo být předloženo Evropskému
parlamentu a parlamentům členských států. V souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU)
č. 1053/2013 hodnocený členský stát do jednoho měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí
vypracuje akční plán, v němž budou uvedena všechna doporučení k nápravě veškerých
nedostatků popsaných v hodnotící zprávě, a předloží jej Komisi a Radě,

DOPORUČUJE:
Francie by měla:
1.

oficiálně přijmout bezpečnostní plán požadovaný podle článku 10 nařízení o SIS II
a rozhodnutí o SIS II;

2.

pokračovat ve vývoji aplikace FPR francouzské policie, konkrétně zajistit, aby zobrazovala
fotografie, druh trestného činu, varovné upozornění „na útěku“, odkazy, údaje týkající se
zneužití totožnosti a aby obsahovala odkaz na existenci otisků prstů a evropský zatýkací
rozkaz;

3.

pokračovat ve vývoji aplikace FPR francouzského četnictva, konkrétně zajistit, aby
zobrazovala fotografie, druh trestného činu, odkazy, varovná upozornění, údaje týkající se
zneužití totožnosti a aby obsahovala odkaz na existenci otisků prstů a evropský zatýkací
rozkaz;

4.

pokračovat ve vývoji aplikace FPR francouzského četnictva, aby nedocházelo
k zobrazování jiných známých jmen používaných danou osobou (alias) jako „zneužité
totožnosti“ a aby nedocházelo k vícenásobnému zobrazování týchž alias;

5.

zajistit, aby všichni koncoví uživatelé systematicky nahlíželi do SIS, a to začleněním SIS
a vnitrostátního vyhledávání do aplikace FPR francouzského četnictva;

6.

pokračovat ve vývoji aplikace COVADIS, konkrétně zajistit, aby zobrazovala fotografie,
druh trestného činu, varovná upozornění, odkazy, údaje týkající se zneužití totožnosti,
informace v záznamu v případech pozitivního nálezu dokladu hledaného za účelem
zabavení a aby obsahovala odkaz na existenci otisků prstů a evropský zatýkací rozkaz;
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7.

zlepšit dostupnost N.SIS a dostupnost kompletního řetězce vnitrostátních aplikací
používaných k vyhledávání v SIS, zejména na hraničních přechodech;

8.

pokračovat ve vývoji vnitrostátních aplikací, aby v okamžiku vytváření záznamu bylo
možné zjistit, zda je tento nově vytvářený záznam záznamem vícenásobným nebo
neslučitelným podle bodu 2.2 příručky SIRENE;

9.

zavést jasný postup, jímž bude zajištěno, že do systému bude vložena fotografie nebo
otisky prstů, jsou-li k dispozici, v souladu s článkem 20 nařízení o SIS II a rozhodnutí
o SIS II;

10.

zavést jasný postup, který centrále SIRENE umožní systematicky získávat informace od
vnitrostátních orgánů pořizujících záznamy, aby je uchovávala za účelem poskytnutí
doplňujících informací na žádost jiného členského státu a vytvářela a přeposílala formulář
M, jak je požadováno v bodě 5.5 příručky SIRENE;

11.

vyvinout technický nástroj nebo zavést postup, jež umožní centrále SIRENE splnit její
povinnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení o SIS II a rozhodnutí o SIS II, zejména povinnost
koordinovat ověřování kvality informací vkládaných do SIS i u jiných záznamů než
záznamů vkládaných do systému podle článku 26;

12.

zajistit, aby schengenská identifikační čísla nebyla používána opakovaně, neboť by měla
být jedinečným identifikačním číslem;

13.

zajistit účinnost mechanismu synchronizace dat (iDCC) mezi vnitrostátní kopií
a technickými kopiemi;

14.

zajistit, aby v případě, že na letišti Charlese de Gaulla a v terminálu Eurostar na pařížském
nádraží Gare du Nord proběhlo načtení strojově čitelného pasu neúspěšně a kontrola je
prováděna ručně, bylo nahlíženo nejen do záznamů o osobách, ale i do záznamů
o dokladech;

15.

zajistit, aby na letišti Charlese de Gaulla a na letišti v Nice nebyli cestující systematicky
podrobováni kontrole ve druhé linii v případě pozitivního nálezu záznamu pro účely
skrytých kontrol (článek 36 rozhodnutí o SIS II);
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16.

pokračovat ve vývoji aplikací pro koncové uživatele, aby zobrazovaly upozornění
o nutnosti okamžitého hlášení;

17.

zakomponovat transliterační nástroje do aplikací pro koncové uživatele a zajistit pro
koncové uživatele proškolení o transliteračních pravidlech;

18.

výrazně navýšit počet pracovníků v centrále SIRENE, aby byla zajištěna účinná výměna
doplňujících informací v souladu s článkem 7 nařízení o SIS II a rozhodnutí o SIS II;

19.

zajistit, aby pořízené záznamy o dokladech hledaných za účelem zabavení obsahovaly číslo
dokladu;

20.

pokračovat ve vývoji aplikací pro koncové uživatele, aby bylo možné do záznamů
doplňovat poznámku „činnost související s terorismem“;

21.

zajistit, aby orgány vydávající víza měly přístup k záznamům o dokladech vloženým podle
článku 38;

22.

zavést komplexní mechanismus kontroly kvality údajů pro pořizování záznamů SIS;

23.

pokračovat ve vývoji systému správy případů SIRENE, aby bylo dosaženo nižšího
množství ručně prováděných postupů při řízení každodenních pracovních procesů
a zvýšeno využití automatizace;

24.

pokračovat ve vývoji aplikace SIRENE pro vyhledávání, aby zobrazovala poznámky
o osobách/věcech (varovná upozornění) na první obrazovce, existuje-li možnost
vícenásobného pozitivního nálezu;

25.

pokračovat ve vývoji aplikace SIRENE pro vyhledávání, aby nezobrazovala jen fotografii
pachatele, ale v případech zneužití totožnosti i fotografii poškozené osoby;

26.

zlepšit účinnost koordinace v oblasti mezinárodní policejní spolupráce začleněním systému
pracovních toků SIRENE do ostatních struktur mezinárodní policejní spolupráce;
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27.

zajistit účinné začlenění vnitrostátních systémů na úrovni SIRENE;

28.

vypracovat pro koncové uživatele písemné pokyny, jak dále postupovat v případě
pozitivního nálezu záznamu;

29.

zajistit pro všechny koncové uživatele pravidelná navazující školení ohledně SIS;

30.

pokračovat ve vývoji automatizovaných nástrojů a postupů, jež umožní rozlišovat
konkrétní užitečné prvky statistických údajů;

31.

zlepšit správu úřadu N.SIS a zajistit, aby byl tento úřad co nejlépe schopen přijímat
veškerá nezbytná opatření, jimiž má být zajištěno dodržování ustanovení právních nástrojů
SIS II v souladu s článkem 7 nařízení o SIS II a rozhodnutí o SIS II;

32.

pokračovat ve vývoji aplikace FOVeS, konkrétně aby zobrazovala a zvýrazňovala veškerá
varovná upozornění týkající se věcí.

V Bruselu dne
Za Radu
předseda/předsedkyně
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