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Rådets gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af en henstilling om
afhjælpning af de alvorlige mangler, der blev konstateret ved evalueringen i
2016 af Frankrigs anvendelse af Schengenreglerne på området
Schengeninformationssystemet

Vedlagt følger til delegationerne Rådets gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af en henstilling
om afhjælpning af de alvorlige mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af Frankrigs
anvendelse af Schengenreglerne på området Schengeninformationssystemet, der blev vedtaget af
Rådet den 13. marts 2018.
I overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober
2013 fremsendes denne henstilling til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter.

7137/18

js/BMC/ipj/ipj
DG D

1

DA

BILAG
Rådets gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af en
HENSTILLING
om afhjælpning af de alvorlige mangler, der blev konstateret ved evalueringen i 2016 af
Frankrigs anvendelse af Schengenreglerne på området Schengeninformationssystemet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,
som henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en
evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om
ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående
udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne 1, særlig artikel 15,
som henviser til forslag fra Europa-Kommissionen, og
som tager følgende i betragtning:
(1)

Formålet med denne afgørelse om fastlæggelse af en henstilling er at fremsætte en række
henstillinger om foranstaltninger til Frankrig for at afhjælpe de mangler, der blev konstateret
under Schengenevalueringen i 2016 på området Schengeninformationssystemet. Efter
evalueringen vedtog Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse C(2017) 82 en rapport om
resultaterne og vurderingen heraf, som indeholdt en liste over bedste praksis og mangler, der
blev konstateret under evalueringen.

1

EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27.
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(2)

Tilkoblingen af et system til automatisk nummerpladegenkendelse (ANPR), kaldet LAPI, til
SIS, kontrollen af et hit i ANPR (som er en delvis teknisk kopi af SIS) i hele SIS-databasen,
genereringen af en automatiseret M-formular og automatisk videreformidling af en sådan
formular til alle SIRENE-kontorer, når der registreres en indberetning i medfør af artikel 36,
stk. 3, tilgængeligheden af en særlig oversættelsestjeneste i SIRENE-kontoret i Frankrig, det
forhold, at der er eksperter fra det franske justitsministerium til stede i SIRENE-kontoret i
normal arbejdstid, og at der kan tilkaldes en dommer under natarbejde, indførelsen af en
overvågningskonsol på videovæggen i IT-overvågningscentret og den nye type mobile
tablets, "NEO", der anvendes af gendarmeriet, anses for at udgøre bedste praksis.

(3)

I lyset af betydningen af at overholde Schengenreglerne, navnlig forpligtelserne til at
vedtage en sikkerhedsplan, jf. artikel 10 i SIS II-forordningen 2 og SIS II-afgørelsen 3, at sikre
ækvivalens mellem resultaterne af søgninger i den nationale kopi, det nationale politis FPR-,
gendarmeriets FPR- og COVADIS-applikationen og CS-SIS, jf. artikel 9, stk. 2, i SIS IIretsakterne, at sikre, at al ind- og udrejsekontrol foretages i henhold til artikel 8, stk. 2 og 3, i
Schengengrænsekodeksen 4, at fastslå for en indberetning, eller om den er uforenelig med en
anden indberetning, jf. afsnit 2.2 i SIRENE-håndbogen 5, og at sikre, at der indlæses et foto
eller fingeraftryk, når sådanne findes, jf. artikel 20 i SIS II-retsakterne, bør det prioriteres at
gennemføre henstilling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 og 20.

2

3
4

5

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om
oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT
L 381 af 28.12.2006, s. 4).
Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden
generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EUkodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s.
1).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1209 af 12. juli 2016 om erstatning af
bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU om vedtagelse af
SIRENE-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden
generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (meddelt under dokument C(2016)
4283) (EUT L 203 af 28.7.2016, s. 35).
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(4)

Denne afgørelse om fastlæggelse af en henstilling bør sendes til Europa-Parlamentet og de
nationale parlamenter. Inden for en frist på en måned fra vedtagelsen skal den evaluerede
medlemsstat i medfør af artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1053/2013 fastsætte en
handlingsplan med alle henstillingerne for at afhjælpe de mangler, der blev konstateret i
evalueringsrapporten, og forelægge handlingsplanen for Kommissionen og Rådet,

HENSTILLER TIL
Frankrig:
1.

officielt at vedtage den sikkerhedsplan, der kræves i henhold til artikel 10 i SIS IIforordningen og SIS II-afgørelsen

2.

at videreudvikle det nationale politis FPR-applikation, således at den kan vise fotos, typen
af lovovertrædelse, den "forsvundne" advarselsmarkør, links og oplysninger om
identitetsmisbrug og indeholde henvisning til, om der findes fingeraftryk og en europæisk
arrestordre

3.

at videreudvikle gendarmeriets FPR-applikation, således at den kan vise fotos, typen af
lovovertrædelse, links, advarselsmarkører og oplysninger om identitetsmisbrug og
indeholde henvisning til, om der findes fingeraftryk og en europæisk arrestordre

4.

at videreudvikle gendarmeriets FPR-applikation for at undgå, at den viser kaldenavne som
"identitetsmisbrug", og for at undgå, at den viser de samme kaldenavne flere gange

5.

at sikre, at alle slutbrugere systematisk søger i SIS ved at integrere SIS og nationale
søgninger i gendarmeriets FPR-applikation

6.

at videreudvikle COVADIS-applikationen, således at den kan vise fotos, typen af
lovovertrædelse,

advarselsmarkører,

links,

oplysninger

om

identitetsmisbrug

og

oplysninger om indberetninger i tilfælde af et hit på et dokument om beslaglæggelse og
indeholde henvisning til, om der findes fingeraftryk og en europæisk arrestordre
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7.

at forbedre tilgængeligheden af N.SIS og tilgængeligheden af hele rækken af nationale
applikationer, der anvendes til søgninger i SIS, navnlig ved grænseovergangssteder

8.

at videreudvikle de nationale applikationer for ved registreringen af en indberetning at
kunne fastslå, om der for den indberetning, der registreres, findes flere indberetninger, eller
om den er uforenelig med en anden indberetning, jf. afsnit 2.2 i SIRENE-håndbogen

9.

at indføre en klar procedure, der sikrer, at der indlæses et foto eller fingeraftryk, når
sådanne findes, jf. artikel 20 i SIS II-forordningen og SIS II-afgørelsen

10.

at indføre en klar procedure, der gør det muligt for SIRENE-kontoret systematisk at
modtage oplysninger fra de nationale myndigheder, der foretager indberetninger, således at
det kan bevare disse med henblik på at sende supplerende oplysninger på en anden
medlemsstats anmodning og udfylde og fremsende en M-formular som krævet i afsnit 5.5 i
SIRENE-håndbogen

11.

at udvikle et teknisk redskab eller indføre en procedure, der gør det muligt for SIRENEkontoret at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 2, i SIS II-forordningen og
SIS II-afgørelsen, nemlig at samordne kontrollen af kvaliteten af de oplysninger, der
indlæses i SIS i forbindelse med andre indberetninger end indberetninger i medfør af
artikel 26

12.

at sikre, at Schengen-ID'er, som skal være et unikt identifikationsnummer, ikke
regelmæssigt genbruges

13.

at sikre effektiviteten af datasynkroniseringsmekanismen (iDCC) mellem den nationale
kopi og de tekniske kopier

14.

at sikre, at der ikke kun søges i indberetninger om personer, men også i indberetninger om
dokumenter, når en passcanning ikke lykkes, og der foretages manuel kontrol i Charles De
Gaulle-lufthavnen og Eurostarterminalen på Gare du Nord i Paris

15.

at sikre, at passagerer ikke systematisk bliver genstand for efterfølgende kontrol i tilfælde
af et hit på en indberetning med henblik på diskret kontrol (artikel 36 i SIS II-afgørelsen) i
Charles De Gaulle-lufthavnen og Nice lufthavn
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16.

at videreudvikle slutbrugerapplikationerne, således at de kan vise handlingen "immediate
reporting"

17.

at gennemføre translitterationsredskaberne i slutbrugerapplikationerne og tilbyde
slutbrugere uddannelse vedrørende translitterationsreglerne

18.

i væsentlig grad at øge antallet af medarbejdere i SIRENE-kontoret for at sikre en effektiv
udveksling af supplerende oplysninger, jf. artikel 7 i SIS II-forordningen og SIS IIafgørelsen

19.

at sikre, at indberetninger om dokumenter, der skal beslaglægges, indeholder
dokumentnummeret, når de registreres

20.

at videreudvikle slutbrugerapplikationerne, således at det bliver muligt i indberetningerne
at tilføje en bemærkning om "terrorrelateret aktivitet"

21.

at sikre, at de visumudstedende myndigheder har adgang til indberetninger i medfør af
artikel 38 om dokumenter

22.

at oprette en overordnet datakvalitetskontrolmekanisme med henblik på at foretage
indberetninger i SIS

23.

at videreudvikle SIRENE-sagsforvaltningssystemet for derved at mindske omfanget af
manuelle processer i forbindelse med forvaltningen af det daglige workflow og øge brugen
af automatisering

24.

at videreudvikle SIRENE-søgeapplikationen, således at det bliver muligt at vise
bemærkninger (advarselsmarkører) vedrørende personer/genstande på den første skærm,
når der er flere mulige hit

25.

at videreudvikle SIRENE-søgeapplikationen, således at det bliver muligt at vise ikke kun
et foto af gerningsmanden, men også et foto af offeret i tilfælde af identitetsmisbrug

26.

at gøre koordineringen på området internationalt politisamarbejde mere effektiv ved at
integrere SIRENE-workflowsystemet i andre kanaler for internationalt politisamarbejde
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27.

at sikre en effektiv integrering af de nationale systemer på SIRENE-niveau

28.

at indføre en skriftlig opfølgningsprocedure efter et hit for slutbrugerne

29.

at tilbyde regelmæssig opfølgende uddannelse i SIS for alle slutbrugere

30.

at videreudvikle automatiserede redskaber og procedurer, således at det bliver muligt at
sondre mellem specifikke nyttige elementer i statistiske data

31.

at styrke forvaltningen af N.SIS-kontoret og sikre, at N.SIS-kontoret bedst muligt kan
træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i SIS IIretsakterne overholdes, jf. artikel 7 i SIS II-forordningen og SIS II-afgørelsen

32.

at videreudvikle FOVeS-applikationen, således at det bliver muligt at vise og fremhæve
alle advarselsmarkører vedrørende genstande.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne
Formand
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