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Projekts – Padomes Īstenošanas lēmums, kurā izklāsta ieteikumu par to
būtisko trūkumu novēršanu, kas konstatēti 2016. gada izvērtēšanā par to,
kā Francija piemēro Šengenas acquis Šengenas Informācijas sistēmas
jomā

Pielikumā ir pievienots Padomes Īstenošanas lēmums, kurā izklāsta ieteikumu par to būtisko
trūkumu novēršanu, kas konstatēti 2016. gada izvērtēšanā par to, kā Francija piemēro Šengenas
acquis Šengenas Informācijas sistēmas jomā; Padome to pieņēma 2018. gada 13. marta sanāksmē.
Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris) 15. panta 3. punktu šis
ieteikums tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem.
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PIELIKUMS
Padomes Īstenošanas lēmums, kurā izklāsta
IETEIKUMU
par to būtisko trūkumu novēršanu, kas konstatēti 2016. gada izvērtēšanā par to, kā Francija
piemēro Šengenas acquis Šengenas Informācijas sistēmas jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido
izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko
atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un
īstenošanas pastāvīgo komiteju 1, un jo īpaši tās 15. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Šā lēmuma, kurā izklāsta ieteikumu, mērķis ir ieteikt Francijai korektīvas darbības, lai
novērstu trūkumus, kas konstatēti 2016. gadā veiktajā Šengenas izvērtēšanā par Šengenas
Informācijas sistēmas jomu. Pēc izvērtēšanas pabeigšanas ar Komisijas Īstenošanas
lēmumu C(2017) 82 tika pieņemts ziņojums par konstatējumiem un izvērtējumiem, norādot
izvērtēšanas laikā konstatēto paraugpraksi un trūkumus.

1

OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.
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(2)

Par paraugpraksi uzskatāma automātiskās numura zīmju atpazīšanas (ANPR) sistēmas
(saukta LAPI) pievienošana SIS; trāpījuma ANPR (kas ir SIS daļēja tehniska kopija)
pārbaude visā SIS datubāzē; automātiska M veidlapas izveide un šādas veidlapas
automātiska izplatīšana visiem SIRENE birojiem, tiklīdz ir izveidots brīdinājums saskaņā ar
36. panta 3. punktu; īpaši izveidota tulkošanas dienesta pieejamība SIRENE Francijas birojā;
Tieslietu ministrijas ekspertu pieejamība SIRENE birojā tā darba laikā un tiesneša
pieejamība dežūrrežīmā naktsmaiņu laikā; monitoringa pults izveide uz videosienas IT
uzraudzības centrā un jauna tipa NEO planšetdatoru izmantošana žandarmērijā.

(3)

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir ievērot Šengenas acquis, jo īpaši pienākumu pieņemt drošības
plānu saskaņā ar SIS II regulas 2 un SIS II lēmuma 3 10. pantu; prasības nodrošināt valsts
eksemplārā, Valsts policijas FPR, žandarmērijas FPR un COVADIS lietojumprogrammās
veikto meklējumu rezultātu līdzvērtību ar CS-SIS saskaņā ar SIS II tiesību aktu 9. panta
2. punktu; nodrošināt, ka visas robežpārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Šengenas Robežu
kodeksa 4 8. panta 2. un 3. punktu; saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas 5 2.2. punktu
pārbaudīt, vai brīdinājums nav ievadīts vairākkārtīgi vai nesavietojami; un nodrošināt, ka
saskaņā ar SIS II tiesību aktu 20. pantu fotogrāfija vai pirkstu nospiedumi tiek ievadīti, kad
vien tie ir pieejami, prioritārā kārtā būtu jāīsteno turpmāk minētais 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 13. un 20. ieteikums.

2

3

4

5

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par
otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV
L 381, 28.12.2006., 4. lpp.
Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas
Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007.,
63. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības
Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pāri robežām (Šengenas
Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1209 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko aizstāj pielikumu
Īstenošanas lēmumam 2013/115/ES par SIRENE rokasgrāmatu un citiem īstenošanas
pasākumiem otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (izziņots ar dokumenta
numuru C(2016) 4283), OV L 203, 28.7.2016., 35. lpp.
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(4)

Šis lēmums, kurā izklāsta ieteikumu, būtu jānosūta Eiropas Parlamentam un dalībvalstu
parlamentiem. Viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas izvērtētā dalībvalsts, ievērojot
Regulas (ES) Nr. 1053/2013 16. panta 1. punktu, izstrādā rīcības plānu, kurā uzskaitīti visi
ieteikumi izvērtējuma ziņojumā konstatēto trūkumu novēršanai, un iesniedz to Komisijai un
Padomei,

AR ŠO IESAKA,
ka Francijai būtu:
1.

oficiāli jāpieņem drošības plāns, kā tas prasīts SIS II regulas un SIS II lēmuma 10. pantā;

2.

jāturpina attīstīt Valsts policijas FPR lietojumprogrammu, proti, lai tajā varētu uzrādīt
fotogrāfijas, pārkāpuma veidu, brīdinājuma marķieri par bēgšanu, saites, ļaunprātīgi
izmantotās identitātes paplašinājumu un lai tajā būtu atsauce uz pirkstu nospiedumu un
Eiropas apcietināšanas ordera (EAO) esību;

3.

jāturpina attīstīt žandarmērijas FPR lietojumprogrammu, proti, lai tajā varētu uzrādīt
fotogrāfijas, pārkāpuma veidu, saites, brīdinājuma marķierus, ļaunprātīgi izmantotās
identitātes paplašinājumu un lai tajā būtu atsauce uz pirkstu nospiedumu un EAO esību;

4.

jāturpina attīstīt žandarmērijas FPR lietojumprogrammu, lai izvairītos no tā, ka tajā
pseidonīmi tiek uzrādīti kā "ļaunprātīgi izmantota identitāte" un ka viens un tas pats
pseidonīms tiek uzrādīts vairākkārtīgi;

5.

integrējot SIS un valsts vaicājumus žandarmērijas FPR lietojumprogrammā, jānodrošina,
ka visi galalietotāji sistemātiski aplūko SIS;

6.

jāturpina attīstīt COVADIS lietojumprogrammu, proti, lai tajā varētu uzrādīt fotogrāfijas,
pārkāpuma veidu, brīdinājuma marķierus, saites, ļaunprātīgi izmantotās identitātes
paplašinājumu, brīdinājuma informāciju gadījumos, kad ir iegūts trāpījums attiecībā uz
konfiscējamu dokumentu, un lai tajā būtu atsauce uz pirkstu nospiedumu un EAO esību;
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7.

jāuzlabo N.SIS pieejamība un pilnīgas SIS vaicājumos izmantoto valsts lietojumprogrammu
ķēdes pieejamība, jo īpaši robežšķērsošanas vietās;

8.

jāturpina attīstīt valsts lietojumprogrammas, lai gadījumos, kad tiek izveidots brīdinājums,
saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas 2.2. punktu varētu pārbaudīt, vai izveidotais
brīdinājums netiek ievadīts vairākkārtīgi vai nesavietojami;

9.

jāizveido skaidra procedūra, kas nodrošina, ka saskaņā ar SIS II regulas un SIS II lēmuma
20. pantu fotogrāfija vai pirkstu nospiedumi tiek ievadīti, kad vien tie ir pieejami;

10.

jāizveido skaidra procedūra, kas ļauj SIRENE birojam sistemātiski saņemt informāciju no
valsts iestādēm, kuras izdod brīdinājumus, ļaujot birojam saglabāt šo informāciju, lai tas
varētu nosūtīt papildinformāciju gadījumā, kad to pieprasa cita dalībvalsts, un izveidot un
nosūtīt M veidlapu, kā tas prasīts saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas 5.5. punktu;

11.

jāizstrādā tehnisks rīks vai jāizveido procedūra, kas ļauj SIRENE birojam pildīt tā
pienākumus saskaņā ar SIS II regulas un SIS II lēmuma 7. panta 2. punktu, proti, koordinēt
tās informācijas kvalitātes pārbaudi, kas ievadīta SIS par brīdinājumiem, kuri nav 26. panta
brīdinājumi;

12.

jānodrošina, ka Šengenas identifikācijas numuri, kam katram vajadzētu būt unikālam
identifikācijas numuram, netiek regulāri izmantoti atkārtoti;

13.

jānodrošina datu sinhronizācijas mehānisma (iDCC), kas sinhronizē datus starp valsts
eksemplāru un tehniskajām kopijām, efektivitāte;

14.

jānodrošina, ka Šarla de Golla lidostā un Eurostar vilcienu galastacijā (Parīzes Ziemeļu
stacijā) gadījumos, kad pases skenēšana nav veiksmīga un tiek veikta manuāla pārbaude,
tiek aplūkoti brīdinājumi ne tikai par personām, bet arī par dokumentiem;

15.

jānodrošina, ka Šarla de Golla lidostā un Nicas lidostā pasažieri netiek sistemātiski
pakļauti pārbaudēm otrajā līnijā gadījumā, ja ir trāpījums saistībā ar brīdinājumu par
diskrētu pārbaudi (SIS II Lēmuma 36. pants);
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16.

jāturpina attīstīt galalietotāju lietojumprogrammas, lai tajās varētu uzrādīt "ziņot
nekavējoties" darbību;

17.

galalietotāju lietojumprogrammās jāievieš transliterācijas rīki un jānodrošina galalietotāju
apmācība par transliterācijas noteikumiem;

18.

būtiski jāpalielina darbinieku skaits SIRENE birojā, lai nodrošinātu papildinformācijas
efektīvu apmaiņu saskaņā ar SIS II regulas un SIS II lēmuma 7. pantu;

19.

jānodrošina, ka brīdinājumi par konfiscējamiem dokumentiem tiek izveidoti, norādot
dokumenta numuru;

20.

jāturpina attīstīt galalietotāju lietojumprogrammas, lai tajās brīdinājumiem varētu pievienot
piezīmi "ar terorismu saistīta darbība";

21.

jānodrošina, ka iestādēm, kuras izsniedz vīzas, ir piekļuve brīdinājumiem par
dokumentiem saskaņā ar 38. pantu;

22.

jāizveido visaptverošs datu kvalitātes kontroles mehānisms SIS brīdinājumu izdošanai;

23.

jāturpina attīstīt SIRENE lietu pārvaldības sistēmu, lai samazinātu manuālo procesu
apjomu ikdienas darbplūsmas pārvaldībā un plašāk izmantotu automatizāciju;

24.

jāturpina attīstīt SIRENE meklēšanas lietojumprogrammu, lai gadījumos, kad ir vairāki
iespējami trāpījumi, tajā uz pirmā ekrāna tiktu uzrādītas piezīmes (brīdinājuma marķieri)
attiecībā uz personu/priekšmetiem;

25.

jāturpina attīstīt SIRENE meklēšanas lietojumprogrammu, lai gadījumos, kad ir ļaunprātīgi
izmantota identitāte, tajā varētu uzrādīt ne tikai nozieguma izdarītāja fotogrāfiju, bet arī
cietušā fotogrāfiju;

26.

jāpastiprina starptautiskās policijas sadarbības koordinācijas efektivitāte, saskaņojot
SIRENE darbplūsmas sistēmu ar citiem starptautiskās policijas sadarbības kanāliem;
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27.

jānodrošina valsts sistēmu efektīva integrācija SIRENE līmenī;

28.

jāizveido galalietotājiem rakstiska procedūra turpmākiem pasākumiem pēc trāpījuma
iegūšanas;

29.

jānodrošina visiem galalietotājiem regulāras papildmācības par SIS;

30.

jāturpina attīstīt automatizētus rīkus un procedūras, lai varētu diferencēt statistikas datu
konkrētās noderīgās funkcijas;

31.

jānostiprina N.SIS biroja vadība un jānodrošina, ka N.SIS birojs ir vislabākajā iespējamajā
situācijā, lai veiktu visus nepieciešamos pasākumus ar mērķi nodrošināt atbilstību SIS II
tiesību aktu noteikumiem saskaņā ar SIS II regulas un SIS II lēmuma 7. pantu;

32.

jāturpina attīstīt FOVeS lietojumprogrammu, proti, lai tajā varētu uzrādīt un izcelt visus
brīdinājuma marķierus attiecībā uz priekšmetiem.

Briselē,
Padomes vārdā −
priekšsēdētājs
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