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A Tanács végrehajtási határozata a schengeni vívmányok Franciaország
általi alkalmazásának 2016. évi értékelése során a Schengeni
Információs Rendszer terén feltárt hiányosságok kiküszöbölésére
vonatkozó ajánlásról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a schengeni vívmányok Franciaország általi
alkalmazásának 2016. évi értékelése során a Schengeni Információs Rendszer területén feltárt
hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó ajánlásról szóló tanácsi végrehajtási határozatot, amelyet
a Tanács a 2018. március 13-i ülésén elfogadott.
A 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban ezt
az ajánlást továbbítjuk az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek.
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MELLÉKLET
A Tanács végrehajtási határozata
A SCHENGENI VÍVMÁNYOK FRANCIAORSZÁG ÁLTALI ALKALMAZÁSÁNAK 2016.
ÉVI ÉRTÉKELÉSE SORÁN A SCHENGENI INFORMÁCIÓS RENDSZER TERÉN
FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE VONATKOZÓ
AJÁNLÁSRÓL

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus
létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő
Állandó Bizottság létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 15.
cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

Ezen ajánlást megállapító határozat célja, hogy Franciaország számára korrekciós
intézkedéseket javasoljon a schengeni vívmányok alkalmazásának 2016. évi értékelése során
a Schengeni Információs Rendszer terén feltárt hiányosságok kiküszöbölésére. Az értékelést
követően a C(2017)82. sz. bizottsági végrehajtási határozattal elfogadásra került a
megállapításokat és értékeléseket tartalmazó jelentés, amely felsorolta az értékelés során
feltárt bevált gyakorlatokat és hiányosságokat.
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HL L 295., 2013.11.6., 27. o.
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(2)

Bevált gyakorlatnak tekintendők a következők: a LAPI elnevezésű automatikus
rendszámfelismerő rendszer (ANPR) összekapcsolása a SIS-szel; egy (a SIS részleges
technikai másolatát jelentő) ANPR-beli találat ellenőrzése a teljes SIS-adatbázisban; a
36. cikk (3) bekezdése szerinti figyelmeztető jelzés létrehozása esetén automatizált „M”
formanyomtatvány generálása és annak automatikus terjesztése valamennyi SIRENE-iroda
számára; külön fordítószolgálat rendelkezésre állása a franciaországi SIRENE-irodában;
igazságügyi minisztériumi szakértők rendelkezésre állása a SIRENE-irodában munkaidő
alatt, valamint egy bíró ügyeleti rendelkezésre állása éjszakai műszakok alatt;
monitoringkonzol alkalmazása az informatikai monitoringközpont videófalán, valamint a
csendőrség által alkalmazott „NEO” mobil táblagépek új típusának használata.

(3)

Tekintettel a schengeni vívmányoknak, különösen azon kötelezettségeknek való megfelelés
fontosságára, hogy a SIS II rendelet 2 és a SIS II határozat 3 10. cikkével összhangban
fogadjanak el biztonsági tervet; a SIS II jogi eszközök 9. cikkének (2) bekezdésével
összhangban biztosítsák a nemzeti másolatban, a nemzeti rendőrségi FPR-alkalmazásban
(keresett személyek adatbázisa), a csendőrségi FPR-alkalmazásban és a COVADISalkalmazásban végzett lekérdezések eredményeinek a CS-SIS-szel való
megfeleltethetőségét; biztosítsák valamennyi határellenőrzésnek a Schengeni
határellenőrzési kódex 4 8. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban történő
lefolytatását; megbizonyosodjanak arról, hogy egy figyelmeztető jelzés nem minősül-e
többszörös vagy nem összeegyeztethető bevitelnek a SIRENE-kézikönyv 5 2.2. szakaszával
összhangban; valamint hogy – amennyiben rendelkezésre állnak – a SIS jogi eszközök 20.
cikkével összhangban bevigyék a fényképeket vagy ujjnyomatokat, prioritásként kell kezelni
az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13. és 20. ajánlás végrehajtását.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a
Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról,
működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).
A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer
második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
(HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/399 rendelete a személyek
határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
(HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).
A Bizottság 2016. július 12-i (EU) 2016/1209 végrehajtási határozata a SIRENEkézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további
intézkedéseiről szóló 2013/115/EU bizottsági végrehajtási határozat mellékletének
felváltásáról (az értesítés a C(2016) 4283. számú dokumentummal történt)
(HL L 203., 2016.7.28., 35. o.).
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(4)

Ezt az ajánlásról szóló határozatot továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a tagállamok
parlamentjeinek. Az ajánlás elfogadásától számított egy hónapon belül az értékelt tagállam –
az 1053/2013/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az
értékelő jelentésben feltárt hiányosságok kiküszöbölésére irányuló valamennyi ajánlást
felsoroló cselekvési tervet dolgoz ki, és azt a Bizottság és a Tanács rendelkezésére bocsátja,

AJÁNLJA, HOGY:
Franciaország
1.

fogadja el hivatalosan a SIS II rendelet és a SIS II határozat 10. cikke értelmében előírt
biztonsági tervet;

2.

fejlessze tovább a nemzeti rendőrségi FPR-alkalmazást, mégpedig azért, hogy az meg tudja
jeleníteni a fényképeket, a bűncselekmény típusát, a „megszökött” figyelmeztető jelzést, a
kapcsolatokat, a személyazonossággal való visszaélésre vonatkozó kiterjesztést, valamint
hogy az alkalmazás jelezni tudja, ha rendelkezésre állnak ujjnyomatok vagy európai
elfogatóparancsot adtak ki (EEP);

3.

fejlessze tovább a csendőrségi FPR-alkalmazást, mégpedig azért, hogy az meg tudja
jeleníteni a fényképeket, a bűncselekmény típusát, a kapcsolatokat, a figyelmeztető
jelzéseket, a személyazonossággal való visszaélésre vonatkozó kiterjesztést, valamint hogy
az alkalmazás jelezni tudja, ha rendelkezésre állnak ujjnyomatok vagy EEP;

4.

fejlessze tovább a csendőrségi FPR-alkalmazást annak elkerülése érdekében, hogy az
„személyazonossággal való visszaélés”-ként jelenítse meg az álneveket, valamint hogy
ugyanazt az álnevet többször is megjelenítse;

5.

a SIS-lekérdezéseknek és a nemzeti lekérdezéseknek a csendőrségi FPR alkalmazásba való
integrálása révén biztosítsa, hogy valamennyi végfelhasználó rendszeresen betekintsen a
SIS-be;

6.

fejlessze tovább a COVADIS-alkalmazást, mégpedig azért, hogy az meg tudja jeleníteni a
fényképeket, a bűncselekmény típusát, a figyelmeztető jelzéseket, a kapcsolatokat, a
személyazonossággal való visszaélésre vonatkozó kiterjesztést, lefoglalandó okmányra
vonatkozó találat esetén a figyelmeztető jelzésre vonatkozó információkat, valamint hogy
az alkalmazás jelezni tudja, ha rendelkezésre állnak ujjnyomatok vagy EEP;
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7.

javítsa az N.SIS rendelkezésre állását, valamint a SIS-lekérdezésekre használt nemzeti
alkalmazások teljes láncolatának rendelkezésre állását, különösen a határátkelőhelyeken;

8.

fejlessze tovább a nemzeti alkalmazásokat annak érdekében, hogy figyelmeztető jelzés
létrehozásakor meg lehessen bizonyosodni arról, hogy a létrehozás alatt álló figyelmeztető
jelzés nem minősül-e többszörös vagy nem összeegyeztethető bevitelnek a SIRENEkézikönyv 2.2. szakaszával összhangban;

9.

alakítson ki olyan egyértelmű eljárást, amely biztosítja, hogy a SIS II rendelet és a SIS II
határozat 20. cikkével összhangban – ha rendelkezésre állnak – beviszik a rendszerbe a
fényképeket vagy ujjnyomatokat;

10.

alakítson ki olyan egyértelmű eljárást, amely lehetővé teszi a SIRENE-iroda számára, hogy
szisztematikusan információkat kapjon a figyelmeztető jelzéseket kibocsátó nemzeti
hatóságoktól, és azokat meg tudja őrizni annak érdekében, hogy egy másik tagállam
kérésére kiegészítő információt szolgáltasson, valamint a SIRENE-kézikönyv 5.5.
szakaszában előírtak szerint létrehozza és továbbítsa az „M” formanyomtatványt;

11.

fejlesszen ki olyan technikai eszközt vagy alakítson ki olyan eljárást, amely lehetővé teszi
a SIRENE-iroda számára, hogy teljesítse a SIS II rendelet és a SIS II határozat 7. cikkének
(2) bekezdésében előírt kötelezettségeit, vagyis a SIS-be bevitt információk
minőségellenőrzésének koordinálását a 26. cikk szerinti figyelmeztető jelzésektől eltérő
figyelmeztető jelzésekre vonatkozóan;

12.

gondoskodjon a schengeni azonosítók – amelyeknek egyedi azonosítószámoknak kell
lenniük – rendszeres újrafelhasználásának beszüntetéséről;

13.

biztosítsa a nemzeti másolat és a technikai másolatok közötti adatszinkronizációs
mechanizmus (iDCC) hatékonyságát;

14.

biztosítsa, hogy sikertelen útlevélszkennelés esetén ne csak a személyekre, hanem az
okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket is megnézzék, és hogy a Charles de
Gaulle repülőtéren, valamint a párizsi északi pályaudvaron lévő Eurostar terminálon
manuális ellenőrzést végezzenek;

15.

biztosítsa, hogy rejtett ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztető jelzés esetén (a SIS II
határozat 36. cikke) a Charles de Gaulle repülőtéren és a nizzai repülőtéren ne végezzenek
szisztematikusan elkülönített helyen történő ellenőrzést az utasokon;
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16.

fejlessze tovább a végfelhasználói alkalmazásokat annak érdekében, hogy azok meg tudják
jeleníteni a haladéktalan jelentéstételt igénylő intézkedéseket;

17.

alkalmazza az átírási eszközöket a végfelhasználói alkalmazásokban, és biztosítson képzést
a végfelhasználók számára az átírási szabályokról;

18.

bővítse jelentős mértékben a SIRENE-iroda személyi állományát annak érdekében, hogy a
SIS II rendelet és a SIS II határozat 7. cikkével összhangban biztosítani tudja a kiegészítő
információk hatékony cseréjét;

19.

biztosítsa, hogy a lefoglalandó okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket úgy
hozzák létre, hogy azok az okmány számát is tartalmazzák;

20.

fejlessze tovább a végfelhasználói alkalmazásokat annak érdekében, hogy a figyelmeztető
jelzéseket ki lehessen egészíteni a „terrorizmussal kapcsolatos tevékenység”
megjegyzéssel;

21.

biztosítsa, hogy a vízumkiadó hatóságok hozzáférjenek az okmányokra vonatkozó, 38.
cikk szerinti figyelmeztető jelzésekhez;

22.

alakítson ki átfogó adatminőség-ellenőrzési mechanizmust a SIS figyelmeztető jelzések
kibocsátásához;

23.

fejlessze tovább a SIRENE ügykezelési rendszert annak érdekében, hogy a napi
munkamennyiségen belül csökkenjen a kézi feldolgozások mennyisége, és fokozódjon az
automatizálás használata;

24.

fejlessze tovább a SIRENE lekérdezési alkalmazást annak érdekében, hogy többszörös
lehetséges találatok esetén az első képernyőn meg tudja jeleníteni a
személyekkel/tárgyakkal kapcsolatos megjegyzéseket (figyelmeztető jelöléseket);

25.

fejlessze tovább a SIRENE lekérdezési alkalmazást annak érdekében, hogy
személyazonossággal való visszaélés esetén az ne csak az elkövető, hanem az áldozat
fényképét is meg tudja jeleníteni;

26.

fokozza a koordináció hatékonyságát a nemzetközi rendőrségi együttműködés területén
azáltal, hogy a SIRENE munkafolyamat-kezelő rendszerét integrálja egyéb nemzetközi
rendőrségi együttműködési csatornákkal;
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27.

biztosítsa a nemzeti rendszerek hatékony integrálását a SIRENE szintjén;

28.

alakítson ki írásbeli eljárást a végfelhasználók részére a találatot követő intézkedésekre
vonatkozóan;

29.

biztosítson rendszeres nyomonkövetési képzéseket a SIS-ről valamennyi végfelhasználó
számára;

30.

fejlessze tovább az automatizált eszközöket és eljárásokat annak érdekében, hogy
megkülönböztethetők legyenek a statisztikai adatok egyedi hasznos jellemzői;

31.

javítsa az N.SIS hivatal irányítását, és biztosítsa, hogy az N.SIS hivatal a lehető legjobb
helyzetben legyen ahhoz, hogy a SIS II rendelet és a SIS II határozat 7. cikkével
összhangban meghozza a SIS II-vel kapcsolatos jogi eszközökben foglalt rendelkezések
betartásának biztosításához szükséges intézkedéseket;

32.

fejlessze tovább a FOVeS-alkalmazást úgy, hogy az meg tudja jeleníteni és ki tudja emelni
a tárgyakra vonatkozó valamennyi figyelmeztető jelölést.

Kelt Brüsszelben,
a Tanács részéről
az elnök
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