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Izvedbeni sklep Sveta o priporočilu za odpravo resnih pomanjkljivosti,
ugotovljenih med ocenjevanjem Francije, opravljenim leta 2016, glede
uporabe schengenskega pravnega reda na področju schengenskega
informacijskega sistema

V prilogi vam pošiljamo Izvedbeni sklep Sveta o priporočilu za odpravo resnih pomanjkljivosti,
ugotovljenih med ocenjevanjem Francije, opravljenim leta 2016, glede uporabe schengenskega
pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema, ki ga je Svet sprejel na seji
13. marca 2018.
V skladu s členom 15(3) Uredbe Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 bo to priporočilo
poslano Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom.
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PRILOGA
Izvedbeni sklep Sveta o
PRIPOROČILU
za odpravo resnih pomanjkljivosti, ugotovljenih med ocenjevanjem Francije, opravljenim leta
2016, glede uporabe schengenskega pravnega reda na področju schengenskega
informacijskega sistema

SVET EVROPSKE UNIJE JE ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi
ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda
in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o
ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma 1 in zlasti člena 15 Uredbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Namen tega sklepa o priporočilu je Franciji priporočiti ukrepe za odpravo pomanjkljivosti,
ugotovljenih med ocenjevanjem uporabe schengenskega pravnega reda na področju
schengenskega informacijskega sistema leta 2016. Po ocenjevanju je bilo z Izvedbenim
sklepom Komisije C(2017) 82 sprejeto poročilo z ugotovitvami in ocenami, v katerem so
navedene dobre prakse in pomanjkljivosti, ugotovljene med ocenjevanjem.

1

UL L 295, 6.11.2013, str. 27.
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(2)

Za dobro prakso štejejo povezava sistema za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic
(ANPR), imenovanega LAPI, s sistemom SIS; preverjanje zadetkov v ANPR (ki je delna
tehnična kopija sistema SIS) s tistimi v celotni podatkovni zbirki SIS; generiranje
elektronskega obrazca M in samodejno razpošiljanje takega obrazca vsem uradom SIRENE,
ko se ustvari razpis ukrepa iz člena 36(3); razpoložljivost posebne prevajalske službe v
francoskem uradu SIRENE; razpoložljivost strokovnjakov ministrstva za pravosodje v uradu
SIRENE v delovnem času in dosegljivost dežurnega sodnika v nočnih izmenah;
vzpostavitev konzole za spremljanje na video steni IT centra za spremljanje ter novi tip
mobilnih tablic „NEO“, ki jih uporablja žandarmerija.

(3)

Glede na pomen spoštovanja schengenskega pravnega reda, zlasti obveznosti sprejetja
varnostnega načrta v skladu s členom 10 uredbe SIS II 2 in sklepa SIS II 3, da bi se
zagotovilo, da so rezultati iskanj v nacionalni kopiji, aplikacijah nacionalne policije oziroma
žandarmerije za zbirko podatkov o iskanih osebah ter aplikaciji COVADIS enakovredni s
CS-SIS v skladu s členom 9(2) pravnih instrumentov SIS II; da bi se zagotovilo, da se vse
mejne kontrole izvajajo v skladu s členom 8(2) in (3) Zakonika o schengenskih mejah 4; da
bi se ugotovilo, ali razpis ukrepa predstavlja večkraten ali nezdružljiv vnos iz oddelka 2.2
Priročnika SIRENE 5; in da bi se zagotovilo, da se fotografija ali prstni odtisi, kadar so na
voljo, v skladu s členom 20 pravnih instrumentov SIS vnesejo v sistem, bi bilo treba
prednost nameniti izvajanju spodnjih priporočil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 in 20.

2

3
4

5

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o
vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema
(SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).
Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge
generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63).
Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku
Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L
77, 23.3.2016, str. 1).
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1209 z dne 12. julija 2016 o nadomestitvi Priloge k
Izvedbenemu sklepu Komisije 2013/115/EU o Priročniku SIRENE in drugih izvedbenih
ukrepih za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (notificirano
pod dokumentarno številko C(2016) 4283), UL L 203, 28.7.2016, str. 35.
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(4)

Ta sklep o priporočilu bi bilo treba poslati Evropskemu parlamentu in parlamentom držav
članic. V skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št.1053/2013 ocenjena država članica v enem
mesecu od sprejetja sklepa pripravi akcijski načrt, ki vsebuje vsa priporočila za odpravo
pomanjkljivosti, ugotovljenih v ocenjevalnem poročilu, ter ga predloži Komisiji in Svetu –

PRIPOROČA:
Francija bi morala
1.

uradno sprejeti varnostni načrt, ki se zahteva v skladu s členom 10 uredbe SIS II in sklepa
SIS II;

2.

nadalje razviti aplikacijo nacionalne policije za zbirko podatkov o iskanih osebah, da bo
prikazovala fotografije, vrsto kaznivega dejanja, opozorilno oznako „pobeg“, povezave in
zlorabo dodatnih podatkov za identifikacijo ter da bo zagotavljala sklic na obstoj prstnih
odtisov in evropskega naloga za prijetje;

3.

nadalje razviti aplikacijo žandarmerije za zbirko podatkov o iskanih osebah, da bo
prikazovala fotografije, vrsto kaznivega dejanja, povezave, opozorilne oznake in zlorabo
dodatnih podatkov za identifikacijo ter da bo zagotavljala sklic na obstoj prstnih odtisov in
evropskega naloga za prijetje;

4.

nadalje razviti aplikacijo žandarmerije za zbirko podatkov o iskanih osebah, da se prepreči
prikazovanje psevdonimov kot „zlorabljene identitete“ in da se prepreči večkratno
prikazovanje istega psevdonima;

5.

povezati SIS in nacionalna iskanja v aplikaciji žandarmerije za zbirko podatkov o iskanih
osebah in tako zagotoviti, da bodo končni uporabniki sistematično uporabljali SIS;

6.

nadalje razviti aplikacijo COVADIS, da bo prikazovala fotografije, vrsto kaznivega
dejanja, opozorilne oznake, povezave, zlorabo dodatnih podatkov za identifikacijo in
podatke o razpisu ukrepa v primeru zadetkov za dokumente zaradi zasega ter da bo
zagotavljala sklic na obstoj prstnih odtisov in evropskega naloga za prijetje;
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7.

izboljšati razpoložljivost N.SIS in razpoložljivost celotne verige nacionalnih aplikacij, ki se
uporabljajo za iskanja v SIS, zlasti na mejnih prehodih;

8.

nadalje razviti nacionalne aplikacije, da bodo ob razpisu ukrepa omogočale ugotovitev, ali
oblikovanje razpisa ukrepa povzroči večkratni ali neskladni vnos v skladu z oddelkom 2.2
Priročnika SIRENE;

9.

vzpostaviti jasen postopek, ki bo zagotavljal, da se fotografija ali prstni odtisi, kadar so
razpoložljivi, v skladu s členom 20 uredbe SIS II in sklepa SIS II vnesejo v sistem;

10.

vzpostaviti jasen postopek, ki bo uradu SIRENE omogočal, da bo od nacionalnih organov,
ki razpisujejo ukrepe, sistematično pridobival informacije in jih hranil z namenom, da jih
na zahtevo druge države članice posreduje kot dodatne informacije, ter da ustvari in
posreduje obrazec M, kot se zahteva na podlagi oddelka 5.5 Priročnika SIRENE;

11.

razviti tehnično orodje ali vzpostaviti postopek, ki bo uradu SIRENE omogočal
izpolnjevanje obveznosti iz člena 7(2) uredbe SIS II in sklepa SIS II, in sicer usklajevanje
nadzora kakovosti podatkov, vnesenih v SIS, za razpise ukrepov, ki niso razpisi ukrepov iz
člena 26;

12.

zagotoviti, da se schengenske informacijske oznake, ki bi morale biti edinstvene
identifikacijske oznake, praviloma ne uporabljajo ponovno;

13.

zagotoviti učinkovitost mehanizma za sinhronizacijo podatkov (iDCC) med nacionalno
kopijo in tehničnimi kopijami;

14.

na letališču Charles de Gaulle in terminalu Eurostar na železniški postaji Paris Nord
zagotoviti, da se v primeru, da skeniranje potnega lista ni uspešno in da se izvede ročna
kontrola, preverijo ne le razpisi ukrepov za osebe, temveč tudi razpisi ukrepov za
dokumente;

15.

zagotoviti, da se potniki na letališčih Charles de Gaulle in v Nici v primeru zadetka z
razpisom ukrepa zaradi prikrite kontrole ne preusmerjajo samodejno v kontrole v drugi
vrsti (člen 36 sklepa SIS II);

7137/18
PRILOGA

to/DM/nr
DG D

5

SL

16.

nadalje razviti aplikacije za končne uporabnike, da bodo prikazovale ukrep „takojšnjega
poročanja“;

17.

v aplikacijah za končne uporabnike vzpostaviti orodja za prečrkovanje in končnim
uporabnikom zagotoviti usposabljanje o pravilih prečrkovanja;

18.

občutno okrepiti število osebja urada SIRENE, da se zagotovi učinkovita izmenjava
dodatnih informacij v skladu s členom 7 uredbe SIS II in sklepa SIS II;

19.

zagotoviti, da se bodo razpisi ukrepov za dokumente zaradi zasega oblikovali tako, da
bodo vsebovali številko dokumenta;

20.

nadalje razviti aplikacije, ki bodo končnim uporabnikom omogočale, da bodo razpisom
ukrepov lahko dodali oznako „dejavnost, povezana s terorizmom“;

21.

zagotoviti, da bodo imeli organi, ki izdajajo vizume, dostop do razpisov ukrepov za
dokumente iz člena 38;

22.

vzpostaviti celovit mehanizem za nadzor kakovosti podatkov pri izdaji razpisov ukrepov
SIS;

23.

nadalje razviti sistem SIRENE za vodenje zadev, da se bodo ročni postopki pri upravljanju
dnevnega poteka dela čim bolj omejili in bo več avtomatizacije;

24.

nadalje razviti iskalno aplikacijo SIRENE, da bo v primeru več mogočih zadetkov
prikazovala opombe v zvezi z osebami/predmeti (opozorilne oznake) že na prvi sliki
zaslona;

25.

nadalje razviti iskalno aplikacijo SIRENE, da bo v primeru zlorabe identitete prikazovala
ne le fotografijo storilca, temveč tudi fotografijo žrtve;

26.

sistem delotoka SIRENE povezati z drugimi kanali mednarodnega policijskega
sodelovanja in tako povečati učinkovitost usklajevanja na področju mednarodnega
policijskega sodelovanja;
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27.

zagotoviti učinkovito povezovanje nacionalnih sistemov na ravni SIRENE;

28.

za končne uporabnike vzpostaviti pisni postopek za nadaljnje ukrepanje v primeru
iskalnega zadetka;

29.

vsem končnim uporabnikom zagotoviti redno nadaljevalno usposabljanje o SIS;

30.

nadalje razviti avtomatizirana orodja in postopke, da bo omogočeno razlikovanje med
specifičnimi uporabnimi lastnostmi statističnih podatkov;

31.

okrepiti upravljanje urada N.SIS in zagotoviti, da bo ta urad v najboljšem mogočem
položaju, da bo lahko sprejemal vse potrebne ukrepe za zagotavljanje skladnosti z
določbami pravnih instrumentov SIS II v skladu s členom 7 uredbe SIS II in sklepa SIS II;

32.

nadalje razviti aplikacijo FOVeS, da bo prikazovala in izpostavljala vse opozorilne oznake
za predmete.

V Bruslju,
Za Svet
Predsednik
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