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Nõukogu rakendusotsus, milles esitatakse soovitus, mis käsitleb
2016. aastal Prantsusmaal Schengeni infosüsteemi valdkonnas
Schengeni acquis’ kohaldamise hindamise käigus tuvastatud tõsiste
puuduste kõrvaldamist

Delegatsioonidele edastatakse lisas 13. märtsil 2018 toimunud nõukogu istungil vastu võetud
nõukogu rakendusotsus, milles esitatakse soovitus, mis käsitleb 2016. aastal Prantsusmaal
Schengeni infosüsteemi valdkonnas Schengeni acquis’ kohaldamise hindamise käigus tuvastatud
tõsiste puuduste kõrvaldamist.
Vastavalt nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1053/2013 artikli 15 lõikele 3
edastatakse käesolev soovitus Euroopa Parlamendile ja riikide parlamentidele.
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LISA
Nõukogu rakendusotsus, milles esitatakse
SOOVITUS,
mis käsitleb 2016. aastal Prantsusmaal Schengeni infosüsteemi valdkonnas Schengeni acquis’
kohaldamise hindamise käigus tuvastatud tõsiste puuduste kõrvaldamist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1053/2013, millega kehtestatakse
hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ja tunnistatakse
kehtetuks täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni hindamis- ja
rakendamiskomitee, 1 eriti selle artiklit 15,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
ning arvestades järgmist:
(1)

Käesoleva soovitusi sisaldava otsuse eesmärk on soovitada Prantsusmaale
parandusmeetmeid Schengeni infosüsteemi valdkonnas 2016. aastal läbi viidud Schengeni
acquis’ kohaldamise hindamise käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks. Pärast
hindamist võeti komisjoni rakendusotsusega C(2017) 82 vastu aruanne, milles käsitletakse
järeldusi ja hinnanguid ning loetletakse hindamise käigus kindlaks tehtud head tavad ja
puudused.
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ELT L 295, 6.11.2013, lk 27.
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(2)

Headeks tavadeks peetakse järgmist: numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteemi (ANPR,
prantsuse keeles LAPI) liitmine SISiga, ANPRis (mis on SISi osaline tehniline koopia)
saadud päringutabamuse kontrollimine SISi täielikus andmebaasis, automatiseeritud
vormi M koostamine ja selle automaatne levitamine kõigile SIRENE büroodele pärast
artikli 36 lõike 3 kohase hoiatusteate sisestamist, spetsiaalse tõlketeenuse pakkumine
Prantsusmaa SIRENE büroos, justiitsministeeriumi ekspertide kohalolek SIRENE büroos
selle tööajal, valvekohtuniku kättesaadavus öisel ajal, IT-seirekeskuse videoseina
seirekonsooli paigaldamine ning uut tüüpi NEO tahvelarvutite kasutamine sandarmeeria
poolt.

(3)

Arvestades, kui oluline on järgida Schengeni acquis’d, eriti täita kohustusi võtta vastu SIS II
määruse 2 artikli 10 ja SIS II otsuse 3 artikli 10 kohane turvalisuse kava; tagada SIS II
õigusaktide artikli 9 lõike 2 kohaselt siseriiklikus koopias, riikliku politsei FPRandmebaasis, sandarmeeria FPR-andmebaasis, rakenduses COVADIS ja keskses SISis
tehtavate päringute vastuste võrdväärsus; tagada, et kõik piirikontrollid tehakse vastavalt
Schengeni piirieeskirjade 4 artikli 8 lõigetele 2 ja 3; teha kindlaks, kas sisestatud hoiatusteade
on SIRENE käsiraamatu 5 punkti 2.2 kohaselt korduv või ühildumatu; ning tagada, et
vastavalt SIS õigusaktide artiklile 20 lisatakse foto või sõrmejäljed alati, kui need on
kättesaadavad, tuleks esmajärjekorras rakendada allpool toodud soovitused 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 13 ja 20.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1987/2006, mis
käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist
(ELT L 381, 28.12.2006, lk 4).
Nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni
infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (ELT L 205, 7.8.2007, lk 63).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb
isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77,
23.3.2016, lk 1).
Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1209, millega asendatakse
rakendusotsuse 2013/115/EL (milles käsitletakse teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi
(SIS II) SIRENE käsiraamatut ja muid rakendusmeetmeid) lisa (teatavaks tehtud numbri
C(2016) 4283 all) (ELT L 203, 28.7.2016, lk 35).
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(4)

Käesolev soovitusi sisaldav otsus tuleks edastada Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide
parlamentidele. Määruse (EL) nr 1053/2013 artikli 16 lõike 1 kohaselt peab hinnatud
liikmesriik esitama ühe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest komisjonile ja nõukogule
kõiki soovitusi sisaldava tegevuskava hindamisaruandes loetletud puuduste kõrvaldamiseks,

SOOVITAB JÄRGMIST:
Prantsusmaa peaks:
1.

ametlikult vastu võtma SIS II määruse ja SIS II otsuse artikli 10 kohase turvalisuse kava;

2.

arendama edasi riikliku politsei FPR-rakendust, et seal saaks kuvada fotosid,
õigusrikkumise liiki, hoiatusmärkust „põgenenud“, linke ja identiteedi kuritarvitamist ning
lisada sinna viited sõrmejälgede ja Euroopa vahistamismääruse olemasolu kohta;

3.

arendama edasi sandarmeeria FPR-rakendust, et seal saaks kuvada fotosid, õigusrikkumise
liiki, linke, hoiatusmärkusi ja identiteedi kuritarvitamist ning lisada sinna viited
sõrmejälgede ja Euroopa vahistamismääruse olemasolu kohta;

4.

arendama edasi sandarmeeria FPR-rakendust, et vältida varjunimede kuvamist identiteedi
kuritarvitamisena ja hoiduda sama varjunime mitmekordsest kuvamist;

5.

tagama, et kõik lõppkasutajad teeksid SISis süsteemselt päringuid, integreerides SISi ja
riiklikud päringud sandarmeeria FPR-rakendusse;

6.

arendama edasi rakendust COVADIS, et seal saaks kuvada fotosid, õigusrikkumise liiki,
hoiatusmärkusi, linke, identiteedi kuritarvitamist ja hoiatusteates sisalduvat teavet, juhul
kui on saadud päringutabamus arestitava dokumendi kohta, ning lisada sinna viited
sõrmejälgede ja Euroopa vahistamismääruse olemasolu kohta;
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7.

parandama N.SISi ja kõigi SISis päringute tegemiseks kasutatavate riiklike rakenduste
kättesaadavust eelkõige piiripunktides;

8.

arendama edasi riiklikke rakendusi selliselt, et hoiatusteate koostamisel oleks võimalik
kindlaks teha, kas koostatav hoiatusteade on SIRENE käsiraamatu punkti 2.2 kohaselt
korduv või ühildumatu;

9.

kehtestama kindla menetluse, mis tagab, et vastavalt SIS II määruse ja SIS II otsuse
artiklile 20 lisatakse foto või sõrmejäljed alati, kui need on kättesaadavad;

10.

kehtestama kindla menetluse, mis võimaldab SIRENE bürool saada süsteemselt teavet
riiklikelt hoiatusteateid väljastavatelt asutustelt ja seda teavet säilitada, et ta saaks teise
liikmesriigi taotluse korral edastada talle täiendavat teavet, ning koostada ja edastada
vormi M vastavalt SIRENE käsiraamatu punktile 5.5;

11.

töötama välja tehnilise töövahendi või kehtestama menetluse, mis võimaldab SIRENE
bürool täita oma SIS II määruse ja SIS II otsuse artikli 7 lõike 2 kohast kohustust
koordineerida SISi sisestatud teabe kvaliteedi kontrollimist ka muude kui artikli 26 kohaste
hoiatusteadete puhul;

12.

tagama, et Schengeni ID-d, mis peaks olema kordumatu identifitseerimisnumber, ei
kasutataks regulaarselt uuesti;

13.

tagama siseriikliku koopia ja tehniliste koopiate vahelise andmete sünkroniseerimise
mehhanismi (iDCC) tõhususe;

14.

tagama, et juhul kui passi skaneerimine ei õnnestu ja seda kontrollitakse Charles De
Gaulle'i lennujaamas või Eurostari terminalis Pariisi Põhjavaksalis käsitsi, kontrollitaks
mitte ainult isikuid, vaid ka dokumente käsitlevaid hoiatusteateid;

15.

tagama, et Charles De Gaulle'i ja Nice'i lennujaamas ei kohaldata reisijate suhtes
süsteemselt teise astme kontrolli, kui saadakse diskreetset kontrolli käsitlev hoiatusteade
(SIS II otsuse artikkel 36);
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16.

täiustama lõppkasutajale mõeldud rakendusi, et need näitaksid kohese teatamise meedet;

17.

paigaldama lõppkasutajatele mõeldud rakendustele transliteratsiooni vahendid ja pakkuma
lõppkasutajatele koolitust transliteratsioonireeglite kohta;

18.

suurendama märgatavalt SIRENE büroo töötajate arvu, et tagada täiendava teabe tõhus
vahetamine vastavalt SIS II määruse ja SIS II otsuse artiklile 7;

19.

tagama, et arestitavat dokumenti käsitleva hoiatusteate koostamise korral sisaldaks see
teade ka dokumendi numbrit;

20.

täiustama lõppkasutajatele mõeldud rakendusi, et hoiatusteadetele saaks lisada märkuse
terrorismiga seotud tegevuse kohta;

21.

tagama, et viisasid väljastavatel asutustel on juurdepääs artikli 38 kohastele dokumente
käsitlevatele hoiatusteadetele;

22.

kehtestama tervikliku andmete kvaliteedi kontrollimise mehhanismi SIS hoiatusteadete
väljastamiseks;

23.

täiustama SIRENE juhtumite haldamise süsteemi, et vähendada käsitsi tehtavate
toimingute hulka igapäevase töövoo haldamises ning suurendada automatiseerimist;

24.

täiustama SIRENE päringurakendust nii, et mitme võimaliku päringutabamuse korral saaks
isikute/esemetega seotud märkusi (hoiatusmärkusi) kuvada esimesel lehel;

25.

täiustama SIRENE päringurakendust nii, et identiteedi kuritarvitamise korral ei kuvaks
rakendus mitte ainult kurjategija, vaid ka ohvri fotot;

26.

tõhustama rahvusvahelise politseikoostöö koordineerimist, integreerides SIRENE töövoo
süsteemi teiste rahvusvahelise politseikoostöö vormidega;
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27.

tagama SIRENE tasandi riiklike süsteemide tõhusa integreerimise;

28.

kehtestama lõppkasutajate jaoks päringutabamusele järgneva kirjaliku menetluse;

29.

pakkuma kõigile lõppkasutajatele korrapärast jätkukoolitust SISi kohta;

30.

täiustama automatiseeritud vahendeid ja menetlusi, et oleks võimalik eristada statistiliste
andmete konkreetseid kasulikke omadusi;

31.

tõhustama N.SIS büroo haldamist ja tagama, et N.SIS bürool on parimad võimalused kõigi
vajalike meetmete võtmiseks, et tagada kooskõla SIS II õigusaktidega vastavalt SIS II
määruse ja SIS II otsuse artiklile 7;

32.

täiustama rakendust FOVeS, et seal saaks kuvada ja rõhutada kõiki esemetega seotud
hoiatusmärkusi.

Brüssel,
Nõukogu nimel
eesistuja
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